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Experiența înaintată, exemplul fruntasilnr 
-larg popularizate, larg generalizate!

„Toți trebuie să înțelegem că făurim socialismul și comu
nismul cu poporul, pentru popor- dar aceasta înseamnă că tre
buie să ne angajăm să ridicăm nivelul general de cunoștințe la 
cerințele noii societăți, care presupune un spirit revoluționar în 
muncă, în gîndire, înlăturarea a tot ce este vechi și perimat și 
aplicarea cu curaj a tot ce este nou, în toate domeniile de acti
vitate !”

NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

pe șantierul de amenajare a rîului Argeș
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, vineri, 12 iunie, o vi
zită de lucru pe șantierul de 
amenajare a rîului Argeș pen
tru naviga(ie, irigații și alte fo
losințe.

.Noul dialog cu proiectanții și con
structorii acestui obiectiv de deose
bită importanță economică și socială 
a fost axat pe analiza stadiului de 
înfăptuire a măsurilor stabilite în 
vederea îndeplinirii in cele mai bune 
condiții a sarcinilor prevăzute pen
tru acest an, realizării la termen a 
lucrărilor complexe menite să asi
gure folosirea cu maximă eficiență 
a resurselor întregului bazin hidro
grafic al Argeșului pentru naviga
ție. irigații, producerea de energie 
electrică, alimentarea cu apă a unor 
localități si unități economice, com
baterea eroziunii solului.

După cum este cunoscut, această 
lucrare, inițiată de secretarul general 
al partidului, prezintă o mare im
portanță și prin aceea că va lega 
Bucureștiul de Dunăre printr-o cale 
navigabilă, fapt care va contribui în 
mod hotăritor la îmbunătățirea 
transporturilor, la dezvoltarea econo- 
mico-socială a întregii zone adia
cente. La analiza care a avut loc 
in cadrul vizitei au participat tova
rășii Constantin Olteanu, Nicu 
Ceaușescu, Vasile Milea. Silviu 
Curticeanu. loan Petre, viceprim- 
mlnistru al guvernului, membri ai 
conducerii unor ministere, specia
liști din unități de construcții, cer
cetare și proiectare.

întîlnirea secretarufiii generai âr 
partidului cu oamenii muncii de pe 
marele șantier a început în zona Ia
cului de acumulare Mihăilești-Cor- 
netu. Aici sint in plină desfășurare 
lucrările de amenajare a unui dig 
de mari dimensiuni. Se realizează 
excavări de pămint și se execută 
taluzări și protecții din beton. Fac
torii de conducere prezenti informea
ză în legătură cu tehnologiile adop
tate. care permit folosirea unor can
tități mai reduse de materiale de 
construcții, precum si asupra modu
lui de organizare a activității pe 
șantier.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază că ritmul de lucru în acest 
punct este încă nesatisfăcător și 
cere să fie luate măsurile necesare 
pentru intensificarea întregii activi
tăți.

Se vizitează în continuare șantie
rul nodului hidrotehnic din raza co
munei Cornetu. In timp ce în ime
diata apropiere se efectuează săpă
turi si lucrări de terasare. la bara
jul propriu-zis sudorii realizează 
plasele metalice pentru armături. 
Sint prezentate informații privind 
termenele de finalizare a diferitelor 
etape si măsurile luate pentru res
pectarea lor.
'Secretarul general al partidului 

constată că si aici realizările se si
tuează sub posibilități. S-a indicat 
conducerii Ministerului Transportu
rilor si Telecomunicațiilor să întoc
mească un program detaliat ne cate
gorii de lucrări si pe zile, pentru 
ia asigura respectarea întocmai a 
termenelor fixate.

Vizita a continuat în sectorul 
încredințat Antreprizei naționale a 
tineretului, care participă la reali
zarea unei părți importante a aces
tei magistrale — respectiv a tron
sonului cuprins între kilometrii 61 
și 83 — cu toate lucrările aferente. 
Aici lucrează circa 3 000 de tineri 
brigadieri si muncitori de diferite 
profesii.

Sosirea secretarului general al 
partidului este salutată cu puternice

aplauze de tinqrii adunați în. careu. 
Comandantul Șantierului național al 
tineretului, Savu Stănică. a prezen
tat rezultatele obținute de brigadieri 
pe marele șantier, modul cum este 
organizată activitatea pentru ca sar
cina de onoare ce le-a fost încre
dințată să fie în continuare îndepli
nită la termenele stabilite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat brigadierilor calde felicitări 
pentru activitatea desfășurată pină 
acum, pentru rezultatele obținute și 
le-a urat succes în continuare, ex- 
primînd convingerea că, prin munca 
lor. vor aduce o contribuție impor
tantă la înfăptuirea proiectului com
plex de amenajare a Argeșului. Cu
vintele secretarului general al parti
dului au fost primite cu deosebită 
bucurie de cei prezenți, care au 
aplaudat cu putere, au scandat în
delung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu — brigadierii !“.

Au fost examinate apoi soluțiile 
de amplasare a. unor obiective afe
rente. situate în perimetrul comunei 
Mihăilești. Cu acest prilej; au fost 
analizate și o serie de aspecte care 
privesc sistematizarea localității, 
continua ei modernizare. Secretarul 
general al partidului a cerut să fie 
revăzut proiectul de sistematizare a 
acestei mari comune, care urmează 
să devină oraș, să se ia măsurile ce 
se impun pentru ca noile construc
ții prevăzute — de tip parter plus 
două niveluri — să corespundă pe de
plin cerințelor de dezvoltare a loca
lității, să se alăture firesc clădirilor 
deja existente. In discuția cu secre
tarul general al partidului, un grup 
de cetățeni ai comunei au ținut să 
sublinieze dorința lor de a munci și 
trăi într-o așezare cu clădiri frumoa
se, cit mai modernă.

Au fost analizate, in continuare, 
probleme referitoare la amenajarea 
cursului Argeșului în aval de Mi
hăilești. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a atras atenția asupra necesității de 
a se folosi peste tot unde este posi
bil malul natural al riului. evitîn- 
du-se scoaterea de teren din circui
tul agricol și silvic. în acest scop, 
s-a indicat să se urmeze cursul exis
tent al apei, în lungul său efectuin- 
du-se doar — acolo unde situația o 

impune — lucrări de taluzare. Vor 
Ii păstrtrtB.'TWST"Cutn sînt. insulele, 
pline de verdeață care apar pe 
oglinda Argeșului, menținîndu-i ast
fel cit mai mult din înfățișarea ac
tuală.

Portul „București — 30 Decem- 
vbrie". prevăzut a fi finalizat pină la 
sfirșitul anului viitor, este următo
rul punct pe traseul vizitei de lucru. 
Secretarul general al partidului este 
informat că. prin transpunerea în 
practică a indicațiilor date cu prile
jul precedentei vizite pe acest șan
tier, noul obiectiv a început să prin
dă contur. Au fost realizate circa 35 
la sută din coloanele pentru in- 

. frastructură, s-au excavat peste 
700 000 mc pămînt pentru ame- 

. .najarea platformelor .celor, cinci dane 
ale portului — pentru materii prime, 
mărfuri generale, piese și utilaje de 
mare tonaj, pentru cereale și pasa
geri. Primele dragline pregătesc ba
zinul portului. De asemenea, au 
început lucrările la terasamentele 
căii ferate ce va lega portul „Bucu
rești—30 Decembrie", cu linia de c,en- 
t.ură a Capitalei.

S-a vizitat apoi nodul hidrotehnic 
numărul 4, unde se realizează una 
din ecluzele pentru tranzitarea na
velor și' o hidrocentrală —• lucrări la 
efectuarea cărora participă și tinerii. 
Secretarului general al partidului i 
se'raportează că lucrările sînt în pas 
cu graficele, iar la taluzări chiar în 
avans ; pină în prezent, aici a fost 
realizat un volum de excavații de 
circa 350 000 de mc.

Conducerea Antreprizei naționale 
a tineretului a asigurat pe 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea tu
turor constructorilor de .a acționa cu 
energie, cu întreaga lor capacitate, 
în vederea înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor încredințate, pentru a 
cinsti Conferința Națională a parti
dului cu rezultate de prestigiu în 
muncă.

Următorul obiectiv vizitat este șan
tierul de la nodul hidrotehnic nr. 3. 
Mașinile lucrează și aici din plin. Se 
taluzează, este pregătit locul viitoa
relor betoniere. Analizînd felul în 
care este programată desfășurarea 

lucrărilor de excavații. umpluturi, 
betorrnre’ și taluzare. todară.șut 
Nicolae Ceaușescu a cerut să fie 
delimitată exact pe teren zona lucră
rilor stabilite, evitîndu-se astfel orice 
abatere de la proiect și afectarea 
terenurilor agricole.

S-au vizitat în continuare obiective 
din sectorul încredințat execuției 
militarilor, cu o lungime de peste 
35 km. Ministrul apărării naționale 
a raportat în legătură cu organiza
rea activității pe șantier și modul 
cum se acționează pentru îndeplini
rea exemplară a misiunii încredin
țate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat, impreună cu specialiștii 
prezenți, soluțiile adoptate în . con
strucția obiectivelor pevăzute îri 
această zonă. Secretarul general al 
partidului a insistat asupra necesi
tății de a se adopta prin proiect 
soluții constructive cit mai simple, 
care să conducă la reducerea volu
mului de lucrări, să prevină, scoa
terea din circuit a unor terenuri 
agricole.

A fost vizitat apoi șantierul no
dului hidrotehnic nr. 1. situat in 
apropierea orașului Oltenița, nu de
parte de viitorul port la Dunăre. Și 
aici, discuția secretarului general al 
partidului cu specialiștii și construc
torii a fost axată pe analiza soluți
ilor propuse în vederea executării in 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
prevăzute. Adresindu-se specialiști
lor. factorilor de răspundere pre
zenți. secretarul general al partidu
lui a cerut să fie reanalizate. in 
timp cit mai scurt, prin ’ prisma 
indicatorilor de eficiență economică, 
proiectele tuturor obiectivelor apar- 
ținînd amenajării de pe Argeș.

Constructorii, specialiștii, factorii 
de răspundere prezenți la noul dia
log de lucru al secretarului general 
al partidului, președintele Republi
cii, au mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru indicațiile 
și orientările date și l-au asigurat 
că la toate obiectivele șantierului 
de pe Argeș se va munci cu abne
gație, la nivelul exigențelor, pentru 
a se finaliza într-un timp cit mai 
scurt lucrările la acest important 
obiectiv economic și social.

Timp de două zile, s-a desfășu
rat in județul Bihor vi
zita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. nouă și 
elocventă expresie a preocupării 
statornice a secretarului general al 
partidului pentru cunoașterea 
nemijlocită, la fata locului, a reali
tăților tării, pentru analizarea. îm
preună cu oamenii muncii, a sta
diului îndeplinirii obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea, 
pentru adoptarea unor măsuri me
nite să contribuie la perfecționarea 
activității, la stimularea inițiativei 
si capacităților ereatoare ale ma
selor. Ga de fiecare dată cînd to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu se află in mijlocul 
colectivelor din unități industriale, 
agricole, de cercetare științifică, 
școlare sau ■ cultural-artistice, și cu 
prilejul acestui nou dialog de lucru, 
oamenii muncii din județul Bihor 
au făcut inalților oaspeți o aleasă 
primire, i-au întimpinat cu calde 
sentimente de stimă, recunoștință și 
prețuire pentru neobosita și rodnica 
activitate desfășurată in vederea 
unirii și mobilizării energiilor crea
toare ale poporului pentru ca țara 
să urce spre noi piscuri de progres 
și civilizație. Asemenea vibrante 
manifestări dau expresie atașamen
tului neprecupețit al oamenilor 
muncii bihoreni. aidoma întregului 
popor, față de politica partidului și 
statului nostru, a încrederii cu care 
urmează partidul, pe strălucitul 
său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Nenumărate sint ideile, conclu
ziile și orientările desprinse, și cu 
prilejul acestui nou dialog de lucru, 
din discuțiile purtate cu oamenii 
muncii și consiliile de conducere 
din unitățile industriale și agricole 
vizitate, din întilnirea cu membrii 
biroului comitetului județean de 
partid, din cuprinsul mobilizatoarei 
cuvîntări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea aduna
re populară din municipiul Oradea. 
Sint idei și orientări care, așa cum 
s-a subliniat chiar in cursul adună
rii, au o puternică rezonantă in 
inimi și conștiințe, constituindu-se 
intr-un larg, cuprinzător program 
de lucru, intr-un amplu și mobili
zator îndrumar de acțiune, nu 
numai pentru oanienii muncii 
bihoreni, ci pentru intregul nostru 
popor.

Deosebit de prețioase sint, în 
acest sens, aprecierile secretarului 
general al partidului cu privire la 
faptul că în actualul cincinal, care 
este și trebuie să fie cincinalul 
noii revoluții tehnico-științifice. 
este necesar să fie pusă pe primul 
jtlan dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale, ridicarea calității 
și nivelului tehnic al producției, 
ceea ce înseamnă aplicarea opera
tivă și fermă a cuceririlor științei 
și tehnicii in toate domeniile de 
activitate, largă deschidere față de 
nou. In acest context, au fost ana
lizate, la fața locului, modalitățile 
concrete in care colectivele din in
dustrie trebuie să acționeze pen
tru valorificarea superioară, cu 
maximum de randament, a tuturor 
resurselor, pentru buna gospodă
rire a părții din avuția națională 

încredințată grijii fiecărui colec
tiv, pentru reducerea substanțială 
a consumurilor materiale și ener
getice, pentru realizarea exemplară 
a producției pentru export — parte 
inseparabilă a activității de con
strucție socialistă, de dezvoltare 
generală a țării. In agricultură, s-a 
subliniat în cursul vizitei de lucru, 
este necesară, de asemenea, o am
plă mobilizare a forțelor pentru 
■executarea la timp și în cele mai 
bune condiții a lucrărilor agricole, 
astfel îneît pămîntul să rodească 
cit mai bogat, spre binele întregii 
țări și al fiecăruia dintre fiii săi, 

în cadrul noului dialog de lucru, 
în cuvîntarea rostită la marea 
adunare populară din municipiul 
Oradea, secretarul general al parti
dului, referindu-se la rezultatele 
obținute de oamenii muncii biho
reni, a stăruit pe larg asupra ex
periențelor valoroase întîlnite la 
întreprinderea de mașini-unelte 
..înfrățirea" din Oradea și coope
rativa agricolă de producție din 
Salonta, definind sintetic drumul 
pe care se pot atinge per
formanțele înalte, realizările pres
tigioase. Astfel, înfățișînd ex
periența valoroasă acumulată de 
puternicul detașament muncito
resc de la „înfrățirea", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu releva faptul 
că aici s-a înnoit cea mai mare 
parte a producției, că mașinile 
realizate aici sînt, într-o măsu
ră însemnată, comparabile cu 
cele mai bune produse pe plan 
mondial, ■ toate acestea fiind rodul 
eforturilor acestui colectiv pentru 
ridicarea continuă a nivelului teh
nic al produselor proprii, al răs
punderii cu care acționează pentru 
asigurarea unor parametri superiori 
de eficientă a întregii activități. 
Sint succese care se așază ca te
melie pentru noi împliniri viitoa.- 
re, în cadrul vizitei oamenii mun
cii de la „înfrățirea" angajindu-se 
în fața secretarului general al 
partidului ca. incă in acest an, să 
realizeze , produse noi, de inaltă 
tehnicitate.

De asemenea, referindu-se la im
portantele realizări ale cooperato
rilor din Salonta. la angajamen
tele pe care aceștia și le-au asu
mat de a obține în acest an pro
ducții superioare celor de anul 
'trecut : — circa 8 000 kg grîu la 
hectar, peste 23 000 kg porumb la 
hectar . — secretarul general al 
partidului sublinia . că oamenii de 
aici n-au făcut nimic deosebit, 
n-au beneficiat de condiții spe
ciale ; cooperatorii' âu făcut insă 
tot ceea ce depindea de ei — au 
lucrat pămintul cu pasiune, au 
aplicat cu conștiinciozitate cele 
mtti înaintate cuceriri ale ști
inței agrozootehnice spre a obține 
rezultate cit mai bune. Și le-au 
obținut, astăzi valoarea proprie
tății obștești a cooperativei ridi- 
cindu-se la peste 300 milioane Iei, 
iar productivitatea muncii — la 
203 000 lei pe cooperator. Pe aceas
tă bază, ciștigul mediu anual s-a 
cifrat la aproape 36 000 lei.

Toate aceste rezultate, atît din 
industrie, cit și din agricultură, de
monstrează faptul că stă în puterea 
fiecărui colectiv de oameni ai mun
cii să atingă performanțe superi

oare, printr-o nouă calitate a 
muncii, prin creșterea răspunderii, 
întărirea ordinii și disciplinei, prin 
promovarea hotărîtă a noului, a 
celor mai recente cuceriri ale știin
ței și tehnicii. De aici decurge im
perativul ca pretutindeni organele 
și organizațiile de partid să. acțio
neze pentru instaurarea unui cli
mat de inaltă responsabilitate so
cială. pentru valorificarea plena
ră a condițiilor create in vederea 
realizării unor produse cu parame
trii calitativi ridicați. Secretarul 
general al partidului a subliniat, de 
asemenea, faptul că, omul fiind fac
torul hotăritor in realizarea tuturor 
acestor performanțe înalte, trebuie 
să se acționeze neabătut pentru 
ridicarea nivelului general de, cu
noștințe potrivit cerințelor etapei 
actuale, pentru întronarea spiritu
lui revoluționar în gindir’ea, in 
activitatea fiecărui om al muncii.

In acest spirit sublinia secretarul 
general al partidului necesitatea 
de a se faee totul pentru ca expe
riențele valoroase să fie larg popu
larizate, să fie generalizate pretu
tindeni, pentru ca să existe pe în
treg cuprinsul țării un număr cit 
mai mare de unități fruntașe, ale 
căror rezultate să corespundă posi
bilităților și cerințelor actuale. In 
acest scop, trebuie făcute larg și 
bine cunoscute căile și modalitățile 
prin care acționează colectivele 
fruntașe pentru a atinge perfor
manțe superioare, "activitățile pdli- 
tico-organizatorice desfășurate pen
tru a stimula inițiativa și creativi
tatea oamenilor muncii, astfel- in
cit să se mențină mereu viu spi
ritul de emulație, receptivitatea la 
nou, voința de a obține rezultate 
mereu mai bune. Cu un cuyînt, 
este nevoie ca experiența înain
tată să devină un bun al tuturor, 
iar generalizarea acesteia — o cau
ză a tuturor.

In spiritul generoaselor idei, 
al vibrantelor chemări cuprin
se în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. se impune, ca 
toate organele și Organizațiile de 
partid să-și perfecționeze continuu 
activitatea politico-organizatorică, 
formele și mijloacele de inrîurire 
a conștiințelor, popularizind siste
matic experiența înaintată, acțio- 
nînd pentru cunoașterea stilului și 
metodelor de muncă ale fruntașilor 
și.' cu deosebire, pentru instaurarea 
in fiecare unitate a unui climat de 
muncă responsabilă, de ordine și 
disciplină, pentru punerea in va
loare a marilor resurse ale gîndirii 
colective, ca și ale inițiativei fie
cărui om al muncii. Astfel incit 
perioada care urmează să marche
ze obținerea unei inalte eficiente 
economice in . toate domeniile de 
activitate, a unor rezultate-superi
oare în îndeplinirea sarcinilor celui 
de-al doilea an al celui de-al 
VIII-lea cincinal, in intimpinarea 
Conferinței' Naționale a partidului, 
pentru ca noi și mărețe împliniri 
socialiste să se înscrie în cartea 
celei mai glorioase epoci din în
treaga noastră istorie, epocă nemij
locit. legată de opera și activitatea 
strălucitului său ctitor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru ca pa
tria să urce noi trepte spre viito
rul de progres, prosperitate și ci
vilizație comunistă.
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DEZBATERILE DIN ADUNĂRILE GENERALE

- nemijlocit legate de problemele producției
întreprinderea de sticlărie si fa

ianță și întreprinderea „Nicovala" 
din Sighișoara — unități reprezen
tative ale județului Mureș — au 
profiluri de producție diferite. Pri
ma realizează, cu precădere, sticlă
rie de ambalaj, ceramică de menaj 
(fiind cea mai mare unitate din tară 
in ce privește fabricația acestor sor
timente). iar cea de-a doua produce 
(in pofida numelui său. devenit azi 
impropriu) peste 80 tipuri de utilaje 
și circa 6 000 piese de schimb desti
nate unităților din industria ușoară, 
chimică, de pielărie si încălțăminte 
etc., majoritatea fiind produse-unicat 
și de serie mică. Dacă insă profilu
rile diferă, ceea ce au comun este 
faptul că ambele sint. prin specificul 
tehnologic, mari consumatoare de 
resurse materiale si energetice. Am 
făcut aceste sublinieri pentru a re
leva, în cele ce urmează. în ce mă
sură temele dezbaterilor din adună
rile generale ale organizațiilor de 
bază contribuie efectiv la soluțio
narea problemelor stringente ale 
producției și creșterea, pe această 
bază, a eficientei «economice.

Așa cum dovedesc rezultatele din 
ultimii ani. ca si cele din acest an. 
puternica organizație de partid de la 
Întreprinderea de sticlărie și faian
ță — care numără peste 1 100 comu
niști, constituiti in 18 organizații de 
bază, prezenti pretutindeni in locu
rile vitale ale producției de pe mo
derna platformă a unității — a avut 
un rol hotăritor in încadrarea in 
consumurile normate de materii pri
me. materiale, combustibili si ener
gie electrică, in realizarea unor pro
duse de înaltă calitate și creșterea, 
pe această bază, a exportului. Cum 
s-a acționat, practic. în acest scop 7 
..Pe lingă tematica anuală orienta
tivă — ne spune tovarășul Mihai 
Onescu, secretarul comitetului de 
partid — care stabilește cadrul a- 
bordării. în timpul anului, în or
ganizațiile de bază, a problemelor 
economice (izvorite din viața în
treprinderii). sociale, organizatorice 
și de propagandă, comitetul de 
partid a înoercat — și cred că a 
reușit — să imprime un stil de 
muncă în care să predomine ope
rativitatea. flexibilitatea în ale
gerea tematicii adunărilor gene
rale. a formelor și metodelor de 
lucru pentru angajarea fermă a co
muniștilor în îndeplinirea sarcinilor. 
Numai atunci cind abordează si so
luționează operativ problemele ivite, 
la un moment dat. la locul de mun
că. se poate aprecia că adunarea 
generală și-a atins scopul".

în organizațiile de partid din 
această unitate am reținut multe 
aspecte care ilustrează oportunitatea 
programării unor anumite teme în 
dezbaterea adunărilor generale, 
promptitudinea cu care comuniștii 
au acționat pentru indeolinirea. în 
timp util, a hotăririlor adoptate. Un 
prim exemplu ni-1 oferă organizația 
de bază nr. 13 de la secția mecano- 
ttfiergetică (cu 126 de comuniști); 
care, prin specificul ei. are (trebuie 
să aibă) o contribuție hotărîtoare în 
asigurarea, modernizării utilajelor si 
a pieselor de schimb si. nu in ulti
mul rind. in crearea condițiilor pen
tru încadrarea în normele de con
sum stabilite. Cunoscînd. bunăoară, 
că. numai în scopuri tehnologice, 
unitatea avea nevoie, anual, de circa 
12 000 Gigacalorii în valoare de pes
te 2 milioane lei (energie procurată 
exclusiv de la centrala termică din 
zonă), una din temele dezbătute in 
adunarea generală de la începutul 
acestui an a fost : ..încadrarea in 
consumurile specifice de materii pri
me si materiale, energie si combus
tibili — sarcină de mare răspundere 
a tuturor membrilor de partid".

în două întreprinderi din municipiul Sighișoara

..Premisa de la care a pornit bi
roul organizației de bază — ne spu
ne lăcătușul mecanic Colceriu Zaha- 
rie II. secretarul organizației de bază
— a fost aceea că unitatea dispune 
încă de mari resurse energetice se
cundare nevalorificate". „Ce s-a ho- 
tărit 7“ — l-am intrebat pe secreta
rul organizației de bază. „Pentru a 
ne asigura din resurse proprii nece
sarul de energie termică, s-a hotărît. 
întîi de toate, constituirea unui co
lectiv din zece comuniști (instala
tori. lăcătuși, maiștri si ingineri) 
care, pe baza unor studii și testări, 
să adopte soluții optime in acest 
scop, in primul rind la cuptoarele 
de ars faianță — mari consumatoare 
de energie. După analizarea punct 
cu punct a acestui aspect, organiza
ția de bază a stabilit că soluția ce 
se impunea ar fi montarea unor re
cuperatoare la cuptoarele I si II fa
ianță. urmind ca. în funcție de re
zultate. să fie generalizate la toate 
cuptoarele din întreprindere".

Dar esențial era ce fel de recupe
ratoare să fie montate. O problemă 
deloc simplă dacă avem în vedere 
că. Ia început, recuperatoarele testa
te nu au dat randamentul scontat. 
Motivul 7 „Unele erau prea mici, iar 
altele supradimensionate — apre
cia inginera Aurelia Pincă. coordo
natoarea colectivului. în urma unor 
probe repetate, soluția optimă a fost 
în cele din urmă găsită, constînd în 
adaptarea tehnologică (printr-o se
rie de modificări constructive) a 
recuperatoarelor tip aer-aer. aer-apă. 
în mai puțin de o lună — termenul 
stabilit de biroul organizației de 
bază — această sarcină a fost înde
plinită". Că este așa — adăugăm noi
— o dovedește și faptul că. la data 
documentării noastre, se lucra la 
cuptoarele III și IV. urmind ca. în 
perioada următoare, montarea aces
tor tipuri de recuperatoare să fie ge
neralizată. Pe această cale, numai 
în cursul lunii mai, consumurile 
energetice specifice au fost diminua
te cu peste 100 000 metri cubi gaze 
naturale si 200 000 kWh energie elec
trică. ceea ce a creat condiții ca. 
la finele acestui an. unitatea să nu 
mai depindă de cele 12 000 Gigacalo
rii de la centrala termică din zonă, 
costurile de producție fiind astfel 
diminuate corespunzător.

Sau alt exemplu. în adunarea 
generală a organizației de bază 
nr. 1. s-a dezbătut tema : „Creș
terea volumului producției în con
dițiile reducerii continue a con
sumurilor materiale". Demn de 
reținut este că adunarea gene- 

prins in acest sens, cit mai . ales .să 
analizeze efectul economic al măsu
rilor adoptate la una din adunările 
generale precedente cu această temă. 
Chiar și numai un exemplu este 
edificator în acest sens. Cunoscind. 
bunăoară, că întreprinderea este, prin 
specificul tehnologic, o mare consu
matoare de materii prime si că. in 
actualul cincinal, sporul de produe- 
tie-marfă prevăzut a se realiza cu 
aceleași capacități este deosebit de 
însemnat. comuniștii organizației 
(majoritatea fiind lucrători din ate
lierul de creație) și-au propus. încă 
la finele anului precedent, să reali
zeze cu precădere acest obiectiv 
prin asimilarea in fabricație a unor 

produse de înalt nivel calitativ. Iată 
ce avjza să releve adunarea generală 
la care am participat, prin prisma 
unei luări de cuvint : „Noi — subli
nia chimistul Constantin Matei, șeful 
atelierului proiectare produse-proto- 
tipuri — raportăm adunării generale 
că, prin realizarea, in aceste zile, in 
premieră pe tară, la scară industria
lă. a porțelanului fosfatic (obținut 
pine acum doar in statii-Pilot). am 
făcut un mare pas înainte pe linia 
realizării unor produse de nivel 
mondial". Mențiunea aceasta are în- 
tr-adevăr o bază reală deoarece — 
fără a intra in detalii tehnice — por
țelanul fosfatic (ai cărui artizani au 
fost, intre alții, comuniștii Nicolae 
Radu, Nicu Murzea. Fekete Benia
min, Colceriu Zaharie II) are calități 
superioare fată de porțelanul pur. 
este ușor si translucid, iar prin gra
dul de alb foarte ridicat se aseamă
nă cu fildeșul. Cit despre gradul de 
valorificare a materiilor prime, ce a 
relevat adunarea generală ? Că dacă 
la faianța obișnuită gradul de va
lorificare a unui kilogram de mate
rie primă este de 26 lei. iar la fa
ianța artistică — de 50 lei. la porțe
lanul fosfatic se' ridică la 600 lei.

Desigur, am putea da multe alte 
exemple care ilustrează angajarea 
revoluționară a comuniștilor din a- 
ceastă, întreprindere pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite in adună
rile generale, a căror tematică este, 
fără excepție. în directă legătură cu 
problemele reale ale producției, cu 
sarcinile prioritare ce stau in fata 
colectivului la un moment dat sau 
in perspectivă. Este un fapt cert — 
subliniat de numeroși interlocutori 
— că dacă aici producția pentru ex
port (ca să luăm acest indicator) a 
crescut, in primele cinci luni din 
acest an. cu 77.8 la sută fată de a- 
ceeași perioadă a anului precedent, 
la aceasta a contribuit în primul 
rînd modul în care s-a înțeles să se 
dezbată si să se soluționeze proble
mele producției în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază.

Firește, multe din lucrurile bune 
întîlnite în această unitate le-am re
găsit și in activitatea organizației de 
partid de la întreprinderea „Nicova
la". însă în acest din urmă caz se 
Impun citeva precizări. Bunăoară, 
este merituos faptul că. aici, comite
tul de partid și-a propus — si in 

Din noile construcții ale municipiului Satu Mare

bună parte a reușit — să imprime 
organizațiilor de bază o asemenea 
orientare incit majoritatea temelor 
dezbătute in adunările generale să 
aibă in atenție modernizarea pro
ducției și. pe această bază, a produ
selor întreprinderii. în acest scop, 
comitetul de partid a organizat, in 
timp util, o consfătuire cu toti maiș
trii (peste 50) și alte cadre tehnice, 
stabilind, in linii mari, direcțiile de 
acțiune. Consfătuirea a fost urma
tă de dezbateri cu normatori, 
tehnologi. proiectanti și contro
lori de calitate. în ce măsură aceste 
acțiuni — care, în bună parte, au 
avut și caracterul unor „dezbateri de 
producție" — s-au regăsit. oină 
acum, in munca organizațiilor de 
bază componente 7 Cum au acționat 
birourile acestora, prin mijloacele 
specifice muncii de partid, pentru 
transpunerea in viată a strategiei 
stabilite de comitetul de partid 7

O primă constatare : temele adu
nărilor de partid au abordat, in ma
joritatea Cazurilor, probleme genera
le de genul : „Preocupări pentru creș
terea productivității muncii" (orga
nizația de bază nr. 4). „Rolul și sar
cinile cadrelor tehnice in procesul de 
producție" (organizația de bază 
nr. 5 montaj) etc. Desfășurate pe 
bază de referate, ele nu au fost 
urmate. întotdeauna, de adoptarea 
unor măsuri concrete. Alteori, mă
surile adoptate nu au fost urmărite 
si aplicate. Să luăm, bunăoară, or
ganizația de bază nr. 1. din care fac 
parte 109 comuniști' din turnătorie si 
din sectorul de proiectare. întrucît 
turnătoria este un mare consumator 
de metal, iar indicele de scoatere 
piese bune este sub cel Planificat 
(45—50 la sută fată de 60 la sută 
prevăzut), era de așteptat ca acest 
aspect să constituie obiectul unor 
serioase analize. Cu atit mai mult cu 
cit aici se toarnă lunar circa 30 000 
piese diferite, tar consumul de me
tal. pe ansamblul întreprinderii, este 
de ordinul miilor de tone. Dar ana
liza destinată acestei probleme (in 
adunarea organizației de bază din 13 
martie a.c.) avea să fie doar consta- 
tativă. „Ce măsuri s-au adoptat cu 
acel prilej" — l-am intrebat pe Octa
vian Ferezan. secretarul organizației 
de bază. întrebarea a rămas fără 
răspuns, de vreme ce biroul organi
zației de bază nu tine o evidentă 
strictă a măsurilor stabilite si a mo
dului de îndeplinire a lor. E drept, 
comitetul de partid a introdus, la în
ceputul lunii aprilie, o „fișă de evi
dentă a hotăririlor adoptate". însă 
ele trebuie atît consemnate, cit. mai 
ales, aplicate. Si nu numai la nivelul 
comitetului de partid.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteil"

VĂ INFORMĂM DESPRE:

Complexul comercial agroindustrial 
„Unirea" din Capitală

Printr-un efort constructiv de 
anvergură. Capitala noastră dobin- 
dește atributele unei metropole 
moderne in toate structurile sale. 
După ce și-a făurit un fond masiv 
de locuințe și dotări edilitare gru
pate in mari ansambluri arhitecto
nice. Bucureștiul și-a concentrat 
în partea sa centrală importante 
efective de constructori. în acest 
perimetru orășenesc, caracterizat 
de o rapidă înnoire urbanistică pe 
toate planurile, a avut loc. zilele 
trecute, o importantă premieră : 
și-a deschis porțile marele Com
plex comercial agroindustrial 
„Unirea". Noua construcție, înfăp
tuită pe baza indicațiilor și sub 
directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, amplifică zes
trea obiectivelor social-edilitare 
moderne, de largă utilitate publi
că ale orașului.

Complexul „Unirea" este deopo
trivă o unitate de desfacere către 
populație a produselor alimentare 
și nealimentare, dar și o unitate de 
producție. Cel de-al doilea profil 
va fi asigurat de un centru propriu 
de produse culinare. în curs de 
amenajare, precum și de un labo
rator de cofetărie-patiserie. dat 
în folosință. Lucrătorii care au dat 
viață noului edificiu — brigada 
complexă nr. 4 din cadrul Antre
prizei de construcții-montaj 2 — 
scoteau în evidență nota ei de su
perioritate in comparație cu unități 

fiiiiRimiIiU-a..<Jin(ltară și. njflj ajps. cu 
primuL complex agroindustrial Pan- 

— telimon-Socului. executat tot de ei. 
. în privința dimensiunilor, „Uni

rea". cu 0 suprafață comercială de 
37 500 metri pătrați, este aproape 
de două ori mai mare, dar a fost 
realizat intr-un timp mai scurt, da
torită experienței acumulate, cit, 
mai ales, datorită dorinței construc
torilor de autodepășire a propriilor 
performanțe. Experiența le-a slujit 
doar pînă la un anumit punct, 
„Unirea" avînd însă multe trăsă
turi unice care au cerut soluții 
unice. Complexul acesta reprezintă 
o lucrare de excepție de la struc
tură pînă la finisaje. Constați, de 

pildă, cu plăcută surprindere, că 
impunătorul edificiu, care incepe 
la intersecția Căii Călărașilor cu 
Calea Văcărești și se termină toc
mai in spatele magazinului „Uni
rea", deși este constituit din patru 
corpuri de clădire, are asigurate 
între acestea legături funcționale 
care le transformă intr-un tot uni
tar sub aspect constructiv, cu nu
meroase accese pe orizontală și 
verticală. Corpul principal este o 
rotondă acoperită cu o amplă cupolă 
din metal, avind multe spații vi
trate, care asigură, din înălțimea 
celor 25 de metri, iluminatul natu
ral în timpul zilei. Etajele se dez
voltă în amfiteatru, formînd două 
galerii ce permit o circulație flu
entă și vedere panoramică spre 
platoul de vinzare de la parter. 
Cumpărătorii sint plăcut impresio
nați de întreaga ambianță a aces
tei construcții, desfășurată pe trei 
niveluri, care etalează valențele unui 
comerț civilizat, dominat de ordine 
șl curățenie. La nivelul inferior sint 
grupate compartimentele cu mare 
afluență de public : hala principală 
de legume și fructe proaspete, con
servate și semiconservate. hala de 
carne și produse din carne, hala de 
pește și produse din pește, unități 
pentru desfacerea apei minerale, 
sucurilor naturale, băuturilor răco
ritoare. Tot aici se pun în vinzare 
.produse :de panificație, lactate și 
brînzeturi, preparate și semiprepa- 
rate culinare, produse de cofetărie 
gi patiserie, flori, articole de arti
zanat Pentru consumul pe loc 
există; Ia parter și primul etaj, 
unități proprii de alimentație pu
blică — bufet-expres, cofetării și. 
respectiv, cantină-restaurant cu o 
capacitate de 600 de locuri. La ni
velurile superioare sînt amplasate 
un mare magazin alimentar gene
ral cu autoservire, unități pentru 
desfacerea produselor apicole, a 
articolelor de uz agricol și de uz 
gospodăresc etc. Pe două laturi ale 
construcției se află platouri pentru 
producătorii individuali, care însu
mează peste 500 locuri de vinzare.

Complexul are un subsol tehnic 
bine înzestrat cu toate echipamen

tele necesare pentru procesul de 
producție. sortarea și pregătirea 
produselor, păstrarea și conserva
rea lor, prevăzut cu rampe de ac
ces și instalații care asigură o 
vehiculare rapidă a mărfurilor din 
depozit către punctele de desface
re. încă din proiectare, s-au avut in 
vedere cele mai înaintate tehnolo
gii comerciale, ponderea deținînd-o \ 
formele moderne de comerț, prin 
expunere deschisă și autoservire. Se 
remarcă, de asemenea, mobilierul 
adecvat, ergonomie, funcțional și 
estetic, cu deosebire utilizarea 
miniconteinerelor pe rotile. încăr
cate rapid in depozite, apoi urcate 
cu lifturile în sălile de vinzare, 
aceste miniconteinere iau operativ 
locul celor golite.

Se impune încă o remarcă refe
ritoare la ținuta generală a com
plexului agroindustrial, la finisajele 
de calitate și bun gust — placaje 
cu mozaic, gresie, faianță și 
marmură — la decorul policrom 
realizat nu doar de acestea. ci 
susținut de variatul fond de marfă 
prezentat ca într-o imensă expozi
ție.

Interiorului aranjat cu multă 
grijă și îndemînare ii corespunde 
un aspect exterior din cele mai 
agreabile. Configurația in plan și 
volumetria deosebită a' construc
ției, întinderea spatiilor vitrate, 
geometria ancadramentelor feres
trelor, intrările numeroase, spațioa
se, fațadele dispuse pe toate cele 
patru laturi accentuează expresivi
tatea plastică a edificiului. Apari
ția sa lingă fronturile de construc
ții cu o arhitectură majoră a deter
minat și o tratare urbanistică adec
vată a vecinătăților — lărgirea și 
modernizarea arterelor Văcărești și 
Călărași, crearea de accese rutiere 
și pietonale din toate direcțiile, a 
unor locuri de parcare pentru 
mijloacele de transport. a unui 
brîu de spații Verzi și jardiniere, 
care întăresc nota de frumusețe și 
armonie degajată de această pre
zență arhitectural-urbanistică de 
marcă într-o zonă a Capitalei cu 
veche tradiție comercială.

Gabriela BONDOC

i „Excepții

ț
(_____„.
l urmă cu nu prea mult
' timp, cele două uni-

Faptele de mai jos 
nu au nimic ieșit din 
comun. Ba. dimpotri
vă. pot părea cniar 
banale prin firescul 
lor : la cinematograful 
„Miorița" din Capita
lă. spectacolul devine 
(a devenit 1) un... act 
de cultură ; o călăto
rie cu vaporul pe 
ruta Tulcea — Peri- 
prava devine (a deve
nit 1) o adevărată re
creare.

„Ei. . 
spune. Așa 
buie 
acord.

și ? — veți
și tre

să fie 1". De 
Numai că. in
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l tăți constituiau ceea 
• — -----.excepții"

__ „ _____ La a-
mintitul cinematograf, 
sala de spectacole o- 
ferea la sfirsitul fie
cărei zile un ..spec
tacol" dezolant : pe 
jos. puzderie de coji 
de semințe, hîrtii de 
la sandvișuri, sticle 
goale, scaune scrijela
te etc. Cit despre iti
nerarul fluvial, re
producem din artico
lul publicat în „Scîn- 
teia" nr. 13 668. din 2 
august 1986. intitulat 
„Vasul a plecat, dar 
spiritul civic rămîne 
la țărm" : ....maldăre
de gunoaie, saci 
sticle goale...", 
producem și 
răspunsuri din 
logurile purtate 
tunci cu factorii res
ponsabili respectivi : 
„Facem si noi ce pu
tem. N-o să întreru- 
oem spectacolul pen
tru una sau două per

i ce numim „excet1 de la regulă. La 
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dia- 
pe a-

a generalizate
soane care uită că se 
află intr-un cinema
tograf 1 Asta e publi
cul !“. în celălalt caz : 
„Noi. echipajul. nu 
trecem nepăsători pe 
lingă cei ce murdăresc 
sau strică. Aplicăm și 
amenzi".

Cum s-au produs 
transformările 7 Res
ponsabilul cinemato
grafului amintit. Mir
cea Popa, a inițiat 
(iar forurile respecti
ve l-au sprijinit), un 
„curs de cultură cine
matografică". devenit 
apoi „curs de cultu
ră civică". Numărul 
cursantilor. ne bază 
de abonament — pes
te 700. Iar de la un 
timp, spectacolele au 
început să capete acea 
atmosferă a decentei, 
a civilizației cuvenite 
actului de cultură. La 
sugestiile publicului 
(„același de fapt, dar 
cu totul altul"). în zi
lele de joi se organi
zează un gen de 
„spectacol al casei". 
„Fiți de acord. în a- 
semenea condiții nu 
mai mergi la film cu 
semințele. sandvișul 
sau cu sticla în bu
zunar" — ne spune 
responsabilul. Da. sîn- 
tem de acord 1 Publi
cul — la fel.

...înainte de a păși 
pe puntea navei, un 
marinar chipeș și cu 
hainele strălucind a 
curățenie te invită 
să-ți ștergi încălțările 
pe un burete îmbibat 
cu apă. Că nu sint 
murdare 7 Nu-i ni-

în 
un 
al 
de
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mic. o curățenie 
plus nu strică. E 
fel de ceremonial 
navei. în cabina 
clasa a doua, cineva
începe să spargă 
„bomboanele agricole". 
Marinarul, trecînd so
bru printre scaune. îi 
așază alături un gen 
de „scrumieră". Pen
tru coji. Sub privirile 
dojenitoare ale celor
lalți pasageri, „incu
rabilul" 
semințe 
pune în 
mintele.
de pe pontonul debar
caderului Ia una din 
stații e ruptă, pasa
gerii trebuie să calce 
în noroi. Căpitanul 
navei anunță Tulcea 
prin radio, iar mari
narul așază in prag 
un vas cu ană pen
tru ca pasagerii să-și 
spele încălțările. Și 
uite-așa pasagerii, „de 
fapt aceiași, dar al
ții". împreună cu cei 
ce-i servesc au făcut 
ca „excepțiile" nedo
rite să dispară, lăsînd 
locul comportării ci
vilizate.

Știm, există încă, 
din păcate, excepții 
nedorite, care afec
tează negativ relațiile 
interumane. Că 
pot fi înlăturate o 
vedesc cazurile 
mai sus. Desigur, 
xemple de acest 
sint multe. Se pot ele i 
generaliza ? Desigur. ’* 
în interesul tuturor.

Laurentiu DUȚĂ
________________

spărgător de 
renunță, își 
buzunar se
ci seîndură

ele 
do- 
de 
e- 

gen

BĂILEȘTI : Dotări social-edilitare și culturale
Printre localitățile doljene ce au 

cunoscut in ultimii ani o impe
tuoasă dezvoltare economico-socială 
și edilitar-gospodărească se numără 
și orașul Băilești. O dată cu con
struirea unei moderne platforme 
industriale, unde se realizează în
deosebi aparataj electric și piese 
turnate pentru industria electroteh
nică. a unor ansambluri de locuințe 
ce insumează peste 1 300 de aparta
mente, s-au înălțat și obiective cul
turale și sociale de larg interes.

— într-adevăr, in ultimul timp, 
s-au dat în folosință clubul munci
toresc al sindicatelor, o nouă bi
bliotecă. un magazin universal șl 
noi unități prestatoare de servicii 
pentru populație, a ținut să preci
zeze Constantin Dumitru, primarul 
orașului. Acestora li se adaugă o 
nouă și modernă fabrică de piine, 
inaugurată in aceste zile, cu o ca
pacitate de 25 tone in 24 de ore. 
(Nicolae Băbălău).

PENTRU O NOUĂ CALITATE ÎN SERVICIILE PUBLICE!
Prestările de servicii către popu

lație au cunoscut o dezvoltare pu
ternică in toate localitățile tării prin 
înființarea an de an a noi si noi 
unități meșteșugărești, ale coopera
ției sau consiliilor populare, in ca
drul cărora cei mai multi meseriași 
îsi onorează „firma" colectivelor din 
care fac parte, contribuind la îm
bunătățirea serviciilor oferite popu
lației. Pe fondul acestor preocupări, 
mai multi cititori au sesizat însă 
redacției faptul că. în diverse pro
filuri de prestări, continuă să-șl o- 
fere serviciile „în paralel" și așa- 
numitii „meșteri de ocazie". Multi 
fără autorizații. în destule cazuri ei 
nu sint alții decît... înșiși lucrătorii 
din diverse unități ale cooperației, 
care-și „concurează" propria unitate, 
executînd lucrările (pentru care sint 
retribuiți)... pe „cont propriu". Evi
dent. în paguba unității și a clien
tului (care de cele mai multe ori 
plătește sume duble fată de tarife
le oficiale). La o asemenea situație 
se referă si ancheta de fată. între
prinsă într-o unitate a cooperativei 
meșteșugărești „Munca colectivă" din 
orașul Vălenii de Munte, județul 
Prahova.

CIND „MĂRUNTELE" ACTE DE 
INDISCIPLINA GĂSESC DOAR 
TOLERANTA, De mai bine de zece 
ani. unitatea „Foto" a cooperativei 
„Munca colectivă" nu si-a realizat 
aproape niciodată planul, in ciuda 
faptului că — pe lucrător — planul 
a scăzut. în loc să tină pasul cu ex
tinderea celorlalte servicii, cu cere
rea în continuă creștere, generată de 
dezvoltarea economico-soâială. de 
sporirea populației orașului. Expli
cația șefului de unitate, „din cauze 
obiective : lipsa de solicitare a ce
tățenilor", se infirmă de înseși 
faptele la care ne vom referi. Sur
prinde însă faptul că ani de zile 
conducerea cooperativei ca si a Uni
unii județene a cooperativelor meș
teșugărești (U.J.C.M.) Prahova s-au 
mulțumit cu această „justificare", 
si-au insusit-o. deși Ia o mai atentă 
si responsabilă cercetare ar fi con
statat că nu aceasta era cauza reală. 
Ce ar fi putut descoperi 7 Să ne 
oprim doar la două-trei constatări 
făcute cu prilejul unei simple vizite 
în această unitate.

în primul rind se putea constata, 
fără prea multe investigații (pro
gramul era afișat pe ușă), că tim
pul de muncă efectiv al celor șase 
lucrători ai unității era corelat pe 
deplin cu realizările : 75 la sută din 
cel pontat si semnat în condică. 
Cum 7 Simplu. Se luase măsura 
împărțirii personalului in două ture 
— a cite 12 ore la două zile — sub 
pretextul lipsei spațiului de lucru în 
laborator — fără ca nimeni, chipu
rile. să nu-și fi dat seama că ofi

cial, după acest program, se lu
cra cite sase ore pe zi. Dar efectiv 
se lucrau de fapt doar 4—5 ore. Mai 
mult, șeful unității, „inițiatorul" a- 
cestui program de voie. își permitea 
să vină în cele trei, zile „lucrătoare" 
(niciodată simbăta. doar cind si cind 
citeva ore duminică) dună ora opt 
și să plece înainte de 17,00. în 
schimb. în condică toți erau semnați 
zi de zi. chiar și cu... anticipație.

Dar vorbind de timpul de lucru 
să amintim si un alt aspect al folo
sirii acestuia : lipsa de solicitudine 
a celor mai multi dintre lucrătorii

siv veniturile încasate în cadrul 
unității, oricit de neînțeles ar pă
rea, nu-i prea preocupau pe cei 
mai mulți dintre meseriașii uni
tății în cauză. Și acest fapt 
— la fel de ostentativ ca toate 
celelalte — ar fi trebuit să dea de 
gîndit celor care ani la rind au 
efectuat diverse controale ale acti
vității unității respective. Dar nu 
le-a dat... Și astfel. în spatele aces
tor „mărunte" acte de indisciplină 
(cum se exprima președintele coope
rativei) aveau loc diverse practici 
de o grosolană incorectitudine.

tivei urmează, desigur, a fi stabilite 
de organele în drept. Dar despre 
mărimea lor poate da o idee si casa 
numitului meseriaș, care concurează 
prin proporții și monumentalitate 
chiar și gara orașului !

în ce-1 privește pe Dumitru Ar- 
deiaș. sint edificatoare pentru pro
filul său moral astfel de afirmații : 
„Pozele color, fotografiate, le execu
tam la un atelier din Ploiești" (desi
gur. „regimul" acestor sume, neevi- 
dentiate in chitanțe, era același : 
cistigul meseriașului, pierderea coo
perativei). Și. între alte fapte, de

Cooperativa și clientul-în pierdere, 
meseriașul ilicit-în cîștig

• Respectarea normelor legale este obligatorie - nu facultativă - și 
în prestările de servicii • Servicii în afara... serviciului, dar și în 
afara cadrului legal • Superficialitatea controlului - teren prielnic 

indisciplinei și incorectitudinii

unității fată de cetățeni. „Veniți 
altă dată". „Nu sint gata". „Nu gă
sesc chitanțierul". „Colegul lipsește, 
a intirziat" — formule uzuale, înso
țite. eventual, de scuze pentru ase
menea „întîmplări", adică pentru 
lucrul de mîntuială, pentru încălca
rea termenelor, pentru neinde- 
plinirea corespunzătoare a sarcinilor 
de serviciu au fost ani si ani de 
zile o practică obișnuită aici, practi
că ce a determinat ca multi clienți 
să nu mai apeleze la serviciile uni
tății. ci la... serviciile particulare ale 
acelorași meseriași.

Tot fără nici o investigație spe
cială (deși investigații s-au făcut, 
dar... nu s-a văzut nimic), se putea 
constata că unii meseriași executau 
lucrări necuprinse în nici un nomen
clator. lucrări care erau înfățișate 
pe spațiul a aproape jumătate din 
vitrină : fotografii alb-negru. colo
rate cu tempera, mostre flagrante de 
prost-gust ale unor pseudo-artisti. la 
„tarife" proprii, stabilite, evident, 
in „beneficiu" strict personal. în 
plus. în vitrină se găseau expuse și 
fotografii color, care, insă — oficial 
— nu se executau in unitate. Deși 
cu un minimum de efort se puteau 
face amenajările necesare, ceea ce 
răspunzînd solicitărilor cetățenilor 
ar fi snorit veniturile cooperativei 
si totodată ale meseriașilor respec
tivi. Dar asemenea probleme, inclu-

...O FOTOGRAFIE CE TREBUIA 
DEMULT „DEVELOPATA". Pare 
cel puțin ciudat că pentru curmarea 
practicilor vizibile la care, fără nici 
un fel de jenă ba dimpotrivă, in 
mod de-a dreptul sfidător se pretau 
doi dintre lucrătorii „de bază" ai 
unității, șeful de unitate, Dumitru 
Ardeiaș, și locțiitorul acestuia, 
Stanciu Corvin, nu s-a întreprins ni
mic. Spicuim din declarațiile ultimu
lui: „Am fotografiat color aproape 
toate ceremoniile căsătoriilor în-
cheiate la 
de fiecare 
viciului și 
ratele și 
vei". Din 
adaugă că, 
monie fotografiată, 
foarte mari, cu mult 
legale — de la cîteva 
mii de lei. însă. între 
registrate de Unitate 
aceste fotografieri nu . 
lungul anilor decit una singură pen

consiliul popular. Eram 
dată în timpul ser- 
fotografiam cu apa- 

materialele 
„jenă", 
pentru

în timpul 
cu 

cooperati- 
probabil, nu 
fiecare cere- 
încasa sume 
peste tarifele 
sute la cîteva 
chitanțele în- 
privitoare la 
se află de-a

tru fotografii color : cea emisă în 
prezenta noastră pentru un „reportaj" 
făcut cu... o săptămină înainte la sta
rea civilă. Pînă in acel moment, toate
sumele încasate luaseră drumul pro
priilor buzunare, fără fund, ale nesă
țiosului fotograf. Dimensiunile exac
te ale acestor venituri ilicite obținute 
prin fraudarea intereselor coopera-

aceeasi factură, mai precizează unul, 
cutremurător : „Lucrătoarea Caroli
na Linca îmi dădea cite o sută de 
lei lunar pe timpul cit a fost prac
ticantă". (Un an de zile !). Chipu
rile. pentru că „acceptase" să 
învețe meseria — conform repartiției 
U.J.C.M. — în unitatea al cărei șef 
era. Suma aceea reprezenta singu
rul ei venit, dar șeful de unitate 
i-o cerea „mieros", dar cu insisten
tă. fără nici un fel de remuscare. 
Sint fapte mai mult decit revelatoa
re pentru aviditatea, pentru lipsa de 
omenie ce-i pun ne cei doi mese
riași în afara oricărei etici.

MASURI FERME CE S-AU LA- 
SAT PREA MULT AȘTEPTATE.

Cercetînd si luind cunoștință de 
aceste fapte ne-am pus întrebarea : 
cum de s-au putut manifesta ele 
atita vreme nestingherite 7 De ce nu 
s-au luat măsuri ferme care să le 
curme de la rădăcină, să reintrodu
că ordinea si legalitatea în această 
unitate 2 Cind spunem aceasta nu 
ne referim desigur la micul colectiv 
al atelierului foto — de unde s-a 
făcut. în cele din urmă, sesizarea 
acestor aspecte ce trenau de ani de 
zile. Ci avem în vedere conducerea 
cooperativei „Munca colectivă" din 
Vălenii de Munte, organele finan

ciare si de ordine din localitate, care 
au controlat în repetate rînduri si
tuația unității (uneori în mod expres 
ca urmare a unor sesizări), dar care, 
cu superficialitate ca să ne expri
măm eufemistic — au ignorat pină 
si aspectele ce „săreau în ochi". în- 
tretinind. totodată, ideea că sesiză
rile respective sînt de rea-credință.

La începutul acestui an s-a făcut, 
totuși, un control mai serios (deși 
faptele cele mai grave au rămas în 
continuare cocoloșite) de către un 
inspector al U.J.C.M. Prahova. 
S-a stabilit cu acel prilej că unele 
aparate sînt înstrăinate din unitate, 
că se lucrează haotic, fără grafice, 
chitanțiere si evidente corespunză
toare. în interesul exclusiv al unor 
meseriași. în detrimentul clientilor 
si în dauna cooperativei. Fie si nu
mai aceste constatări trebuiau să 
constituie un serios semnal de alar
mă. însă. în loc de binemeritatele 
sancțiuni, s-a întocmit un...... plan
de măsuri". Formal. în punctele lui 
esențiale, planul a rămas doar pe 
hirtie. O cauză în plus o constituie 
desigur si dezinteresul celor direct 
răspunzători pentru aplicarea sa : 
conducerea cooperativei. președin
tele Constantin Sin, contabilul-șef și 
inginerul Nicolae Bobeică. din con
ducerea cooperativei, care a fost 
desemnat să „aibă grijă" de apli
carea amintitului plan. Acesta din 
urmă. insă, rămăsese chiar și după 
stabilirea adevărului la părerea că... 
„reclamantele sînt de vină" — res
pectiv două tinere muncitoare, sin
gurele care nu s-au împăcat cu a- 
ceste fapte inadmisibile.

Acum lucrurile par să fi intrat pe 
un făgaș normal. Chiar în ultima zi 
a anchetei întreprinse, s-a luat mă
sura schimbării șefului de unitate, 
s-a hotărit sancționarea și punerea 
în discuția întregului colectiv al 
cooperativei a fotografilor Stanciu 
Corvin si Dumitru Ardeiaș. trimite
rea lor în fata organelor în drept 
pentru cercetarea faptelor si a ve
niturilor ilicite. S-au luat, totodată, 
măsuri organizatorice corespunză
toare care — sperăm — vor fi cel 
puțin de data aceasta respectate, 
pentru redresarea activității acestei 
unități. Deoarece etica Si legalitatea 
socialistă nu pot fi nicăieri ignora
te fără a se lua pînă la urmă mă
surile ce se impun.

Deznodămîntul acesta credem că 
este un prilej de reflecție si pentru 
Uniunea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești — Prahova asupra 
„măruntelor" acte de indisciplină din 
alte unități prestatoare de servicii 
ale cooperativei „Munca colectivă" 
din Vălenii de Munte, unde se cer 
de asemenea întronate, în sflrșlt. 
ordinea și exigența necesare.

Ion MARIN

•»
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PROBLEMELE PLANULUI

Azi, despre PRODUCȚIA FIZICĂ

mai
Și la Botoșani, la fel 

țării, in ultimii ani s-au 
viguroase, puternic diversificate. Simpla enumerare a 
citorva unități economice : „Electrocontact", Integra
ta de in, întreprinderea de utilaje și piese de schimb, 
întreprinderea de confecții, întreprinderea de artico
le tehnice din cauciuc, întreprinderea mecanică, în
treprinderea textilă „Moldova", toate din Botoșani, 
precum și întreprinderea de sticlărie și porțelan 
întreprinderea de mașini-unelte grele pentru 
mare plastică din Dorohoi ș.a, este de natură 
fățișeze azi puternica zestre industrială a unui 
în care nu cu mult timp in urmă industria era 
mură marginală. Prin puternica dezvoltare a 
triei s-au urmărit deopotrivă valorificarea resurselor lo
cale de materii prime și materiale și de forță de mun
că, în strînsă concordanță cu interesele economiei, 
precum și asigurarea unui înalt nivel de trai și ci
vilizație pentru toți locuitorii acestor meleaguri.

ca in multe alte județe 
pus bazele unei industrii

ale 
noi,

Și 
defor- 
să în- 
județ 
o ra- 

indus-

Desigur, esențial este acum ca importantul volum 
de investiții să dea roadele așteptate. Și putem spu
ne că, fără îndoială, este pozitiv faptul că în ulti
mii ani industria botoșăneană o devenit un partener 
apreciat de mii și mii de beneficiari din țară și în 
rindul a zeci și geci de parteneri de peste hotare. 
Este, în acest sens, semnificativ faptul că în prezent 
produsele industriei botoșănene sînt exportate și apre
ciate în peste 25 de țări ale lumii.

Dar nu asupra acestor aspecte, fără îndoială de 
prestigiu, dorim să ne oprim în rîndurile de față. Por
nind de la faptul afirmat mai înainte - că unitățile 
industriale botoșănene dispun de o bază tehnică mo
dernă și de o forță de muncă bine pregătită 
propunem să 
productiv este 
lităților.

ne 
vedem in ce măsură acest potențial 
valorificat la nivelul maxim al posibi-

Cîteva explicații posibile 
la un plan nerealizat

Realitatea statistică atestă un fapt 
deloc imbucurător — planul produc
ției industriale pe cinci luni este 
nerealizat pe ansamblul județului. 
Rămîneri în urmă se înregistrează la 
o serie de produse fizice deosebit de 
importante pentru economia națio
nală. și anume : aparataj electric de 
joasă tensiune, mijloace de automa
tizare. pompe, piese de schimb pen
tru industria energetică, mobilă, con
fecții. prese si utilaje grele de de
formare plastică, produse textile, ar
ticole tehnice din cauciuc, organe de 
asamblare si altele.

Căutînd să desprindem care sînt 
cauzele ce au determinat aceste 
nerealizări, am constatat că la nive
lul comitetului județean de partid 
problemele realizării planului la pro
ducția fizică sînt analizate cu rigu
rozitate decadă cu decadă, elaborin- 
du-se programe de măsuri concrete 
pentru îndeplinirea prevederilor la 
ioți indicatorii, și îndeosebi la export. 
Astfel, au fost formate colective de 
activiști ai comitetului județean de 
partid, consiliului popular județean, 
consiliului județean de control mun
citoresc, cadre de la grupa de plani
ficare a Comitetului de Stat al Pla
nificării, care, împreună cu repre
zentanți ai unităților beneficiare, 
s-au deplasat la principalii furnizori 
de materii prime și materiale pen
tru a impulsiona aprovizionarea teh- 
nico-materială. în luna mai. după 
prima decadă, s-au reanalizat în 
secretariatul comitetului județean de 
partid, cu participarea reprezentanți
lor centralelor industriale, probleme
le principale ale execuției planului. 
Recent. în conformitate cu indica
țiile formulate dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 22 mai 1987, au fost stabi
lite măsuri concrete care să conducă 
la recuperarea restanțelor si la reali
zarea ritmică și integrală a planului 
la producția fizică la toate sortimen
tele pe luna iunie. De asemenea,

apreciem că este pozitiv faptul că 
în întreprinderi există o stare 
permanentă mobilizare, de serioasă 
angajare muncitorească pentru a 
face totul ca restanțele să fie recu
perate și sarcinile de plan să fie în
deplinite exemplar.

Sînt. fără îndoială, și o serie de 
neajunsuri interne în întreprinderi 
relevate de interlocutorii noștri, 
pentru a căror înlăturare continuă 
să se acționeze prin măsuri adec
vate. Este vorba. în principal, de 
unele abateri de la disciplina tehno
logică. ceea ce a făcut ca în unele 
unități să se mențină un procent 
ridicat de rebuturi, de tergiversarea 
aplicării unor măsuri privind moder
nizarea producției și a muncii, de 
întirzieri la program sau absențe 
nemotivate ș.a. Firește, consiliile 
oamenilor muncii, organizațiile de 
partid din întreprinderi. comitetul 
județean de partid trebuie să ma
nifeste intransigentă față de aseme
nea lipsuri pentru înlăturarea lor 
neintîrziatâ. Nimeni și nimic nu poa
te justifica. în condițiile înregistrării 
unor restante la producția fizică, 
abaterile de la disciplina muncii, 
încălcări ale unor norme de orga
nizare.

Dar trebuie să o spunem deschis, 
în spiritul obiectivitătii, că proble
mele realizării planului în unitățile 
industriei botoșănene nu sint numai 
probleme ale județului Botoșani. Fără 
a diminua cu nimic răspunderile co
lectivelor din întreprinderile produc
tive. pentru crearea tuturor condi
țiilor tehnice și organizatorice ne
cesare bunei desfășurări a producției, 
din ancheta efectuată în cîteva re
prezentative unități botoșănene s-a 
desprins clar concluzia că în multe 
privințe neajunsurile existente se da
torează în mare măsură superficia
lității și formalismului cu care pri
vesc unele centrale industriale ce
rințele soluționării urgente a proble- 

* melor majore ale producției.

și 
de

bricatele forjate și turnate le pri
mim de la doi mari furnizori — 
C.U.G. Iași și Întreprinderea de uti
laj greu „Progresul" Brăila, unități 
din aceeași centrală cu noi, care, din 
păcate, au și cele mai mari restanțe 
față de noi. Culmea — Combinatul 
de utilaj greu din Iași are restanțe 
chiar la produsele pe care noi tre
buie să le executăm pentru dînșii. 
Personal, am fost la Brăila spre a 
rezolva problema forjatelor și tur-

natelor. care condiționează finali
zarea unor produse. Cu regret tre
buit: să spun că nu am rezolvat mai 
nimic.

De față la acest dialog, inginerul 
Radu Neugebauer din cadrul centra
lei de resort nu face nici o referire 
la problemele ridicate de inginerul- 
șef al întreprinderii din Dorohoi, 
dar ne spune :

— înainte de a privi spre centra
lă. conducerea întreprinderii ar tre
bui să se preocupe de mai buna or
ganizare a muncii în unitate, să în
tocmească grafice săptămînale. lu
nare. trimestriale și să le urmă
rească.

în acest punct am închis carnetul 
de reporter și l-am întrebat pe re
prezentantul centralei.

— La ce oare ar folosi graficele și 
programele atît timp cit întreaga 
fabricație a unității din Dorohoi este 
condiționată de livrarea pieselor de 
bază (forjate și turnate) de către 
unitățile cele mai reprezentative ale 
centralei ? De ce oare această uni
tate. care s-a confruntat și înainte 
cu greutăți, este tratată ca o „cenu
șăreasă" a centralei ? Nu am primit 
atunci pe loc răspunsuri la aceste în
trebări. Le adresăm din nou, de 
această date prin intermediul ziaru
lui. conducerii Centralei industriale 
de utilaj metalurgic și prese din 
Iași. în ideea că, atît timp cit cele 
două mari unități industriale din 
Iași și Brăila pot soluționa proble
me complexe pentru unități din alte 
centrale și ministere, poate vor găsi 
resurse să rezolve și problemele unui 
partener foarte apropiat, chiar din 
cadrul centralei sale. Altfel spus... 
fratele vitreg poate va beneficia de 
un alt tratament. Cel firesc — al co
laborării, cooperării.

nu inseamnaTitular de plan
de sarcini

Copiii protejați și fratele vitreg ai... centralei
O arimă impresie la întreprinderea 

de mașini-unelte grele pentru defor
mare plastică Dorohoi ar fi pozitivă. 
Aflăm că toate cadrele de conducere 
sînt într-o ședință cu reprezentanți 
ai centralei de resort și activiști de 
la comitetul județean de partid. 
Semn bun că firele conlucrării s-au 
legat firesc și că se caută soluții la 
fața locului .pentru rezolvarea pro- 
blemfelor de producție. Pină se deli
berează asupra problemelor stringen
te ale producției, iată ce am consta
tat în cîteva din secțiile de fabri
cație : secțiile sînt dotate cu mașini-

unelte moderne de performanță ; la 
mașini se lucrează intens ; nu același 
lucru se întîmplă însă la montaj ; 
găsim numeroase utilaje în stadii 
avansate de montai, dar nefinalizate.

O dată terminată analiza, discutăm 
pe rînd cu conducerea întreprinde
rii și reprezentantul centralei. Primul 
interlocutor — inginerul-șef al uni
tății. Ilie Ailoaie.

— Avem restante mari din cauza 
centralei. Facem parte dintr-o cen
trală cu numai opt întreprinderi 
(Centrala industrială de utilaj meta
lurgic și prese Iași). Toate semifa-

dispecer
Nu credem că mai trebuie argu

mente pentru a demonstra un lucru 
elementar pentru orice producător, 
și anume că acesta trebuie să știe 
precis ce are de făcut, că planul 
trebuie să fie dimensionat conform 
capacității și potențialului 
lui său.

Surprinzător, pe timpul 
tării noastre am întîlnit 
excepții de la această regulă. Con
cret, despre ce este vorba. Mai întii 
să ne referim la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Botoșani, 
care de mai mult timp se confruntă 
cu o serie de dificultăți în realizarea 
planului. Cu toate că acest colectiv 
întîmpină dificultăți în ce privește 
asigurarea cu forță de muncă si spe
cialiști. cu toate că pe fluxul de fa
bricație apar numeroase sincope da
torită lipsei unor utilaje' si instalații 
adecvate, in special la sectoarele dc 
îmbinat furnire, vopsit PAL si pre- 
saj. Centrala industrială pentru pre
lucrarea lemnului București a stabilit 
cu de la sine putere ca întreprinderea 
să execute în acest an o producție 
eu circa 20 de milioane lei mai mare 
decît capacitatea proiectată. Pe ce 
s-a bazat centrala de resort cînd a 
stabilit acest plan ? Am solicitat 
amănunte inginerului Nechita Para- 
manov, directorul întreprinderii, care 
ne-a spus :

— Nu înțeleg pe ce s-a bazat cen
trala cînd ne-a stabilit cifrele de 
plan pe acest an. Nu înțeleg deloc 
de ce. acum, cînd sîntem pe punctul 
de a efectua unele modernizări pe 
fluxul tehnologic menite să ducă la 
creșterea producției, centrala noastră 
a luat măsura de a ne văduvi de 
sprijinul inginerului Mihai Codrea, 
specialist in centrală, care efectiv 
ne-a ajutat în rezolvarea unor pro- 
bleme-cheie în producție.

Chiar așa. Pe ce s-a bazat Cen
trala industrială pentru prelucrarea 
lemnului București, atunci cînd, în 
calitatea sa de titular de plan, a re
partizat unității din Botoșani un 
plan cu mult peste capacitatea sa ? 
Dar atunci cînd a stabilit că nu mai 
este necesară prezenta unui specia
list cu experiență din cadrul centra
lei la întreprinderea din Botoșani ? 
Iată două întrebări pe care le adre

colectivu-
documen- 
și două

săm prin intermediul ziarului și Ia 
care așteptăm răspuns din partea 
conducerii Centralei industriale pen
tru prelucrarea lemnului București.

Cu serioase dificultăți în realizarea 
planului se confruntă și întreprin
derea de confecții din
Parcurgînd secțiile de 
discutînd cu muncitori și specialiști, 
aflăm și sursa dificultăților.

— Știți, una este să execuți pro
duse cu manoperă scăzută, și alta 
este să confecționezi articole com
plexe — ne spune tovarășa Anișoara 
Timofte. secretara comitetului de 
partid din întreprindere. Or. noi am 
lucrat foarte multe produse din pri
ma categorie. în plus, țesăturile nu 
ne-au fost asigurate de către cen
trală la nivelul capacităților noastre.

Cert este un lucru — Centrala in- 
dustriei confecțiilor din «acău. atunci 
cînd a repartizat țesăturile uhitați- 

- lor din subordine, nu a ținui cont de. 
necesitățile reale ale întreprinderii 
din Botoșani, mai mult, comenzile 
repartizate întreprinderii cuprind 
produse cu prețuri mai mici decît 
cele avute în vedere la transmiterea 
sarcinii de plan. Așa se explică fap
tul că în prezent colectivul de aici 
are o restantă importantă la pro
ducția fizică. Care este perspec
tiva? .. __ ---
termen de predare în luna iunie sînt 
mari restanțe la țesături, ceea ce în
seamnă. după cum ne relatau spe
cialiști din întreprindere, că nici 
în luna iunie revirimentul nu se va 
produce. Or, ce are de spus in aceas
tă direcție conducerea Centralei in
dustriale de confecții din Baeău ?

Revenim și subliniem un aspect 
esențial : centralele industriale in 
calitatea lor de titulare de plan nu 
trebuie să se mulțumească cu trans
miterea unor indicatori de sarcini, 
ci trebuie să se preocupe îndeaproa
pe de realizarea efectivă a acestora, 
de sprijinirea unităților din subor
dine. Exemplele de mai sus con
firmă. din păcate, că atribuțiile celor 
două centrale s-au oprit la jumă
tate, 
mai 
A fi 
a fi

Botoșanr. 
fabricație,

Si pentru comenzile cu

Adică exact acolo unde este 
comod — la lansarea sarcinilor, 
dispecer de sarcini nu înseamnă 
titular de plan !

ÎN CONCLUZIE
Problemele nerealizării planului la producția fizică după cinci luni 

din acest an in industria județului Botoșani sînt în ultimă instanță pro
bleme ale răspunderii cu care privesc colectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderi, dar și conducerile centralelor sarcinile concrete ce le 
revin. Nu este vorba de o pasare a răspunderii de la întreprindere la 
centrală atît timp cit faptele, cît neajunsurile semnalate sînt de necon
testat. iar cauzele lor rezidă in superficialitatea cu care unele centrale 
înțeleg să-și facă datoria. A fi titular de plan, in spiritul exigențelor 
stabilite de conducerea partidului, nu înseamnă a fi titular de promi
siuni, nu înseamnă a escamota realitatea, a trece pe lingă problemele 
reale ale producției in speranța că altcineva, de altundeva își va face 
timp să Ie soluționeze. A tergiversa rezolvarea problemelor concrete ale 
intreprinderilor, a intra in labirinturile birocrației, înseamnă a accepta

aprioric un final care nu poate fi altul decît nerealizarea sarcinilor de plan, 
cu toate consecințele pe care această situație le are pentru economie.

Un fapt cu totul inexplicabil pe care l-am consemnat in documen
tarea noastră. Un număr deloc neglijabil de cadre de conducere cu care 
am discutat au manifestat reținere în formularea unor critici concrete 
la adresa centralelor, chipurile că în acest fel s-ar putea „deteriora 
relațiile", ca si cum acestea ar fi acum normale. Este o optică cel puțin 
bizară, străină spiritului de conlucrare activă care trebuie să existe între 
conducerile colective, democratice ale centralelor industriale și condu
cerile colective, democratice ale intreprinderilor.

Gheorqhe IONITA 
Euqen HRU$CA

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE

Zilnic, la tot pasul, ne întîmpină 
ineditul. Obișnuiți să privim mai 
mult în sus. trecem mai departe 
ignorind adesea elementele anodine 
ale peisajului. Dacă însă privim mai 
atent, cite fapte mărunte, dar pline 
de tîlc nu pot fi remarcate !

...Intr-un frumos si modern cartier 
al Capitalei. Colentina. pe trotuare, 
lingă spațiul verde, discret, din loc 
in loc, edilii au montat conteinere 
pentru colectarea deșeurilor recupe
rabile. De unul dintre ele se apropia 
într-una din zile o femeie, golind din 
sacoșă, in compartimentele eticheta
te ale containerului : cîrpe și zdren
țe, cioburi de sticlă, ghemotoace de 
hîrtie și cartoane, cutii de conserva 
și tuburi de sprayuri.

Ce bine ar fi să putem observa cît 
mai frecvent asemenea instantanee. 
Nu e o exclamație retorică, ci o afir
mație bazată pe calcule :

După unele estimări, fiecare cetă
țean din orașele noastre aruncă zil
nic, în medie, 20 g metal, 5 g hirtie, 
precum și mase plastice, cioburi de 
sticlă ș.a.m.d. care pot fi „tratate", 
valorificate și introduse din nou in 
circuitul productiv.

• Numai din prelucrarea res
turilor de metal gospodăresc 
obținute din cutiile de conserve 
și cremă de ghete, lame de ras 
uzate, capace de la sticlele de 
bere, pepsi, vin, ape minerale, 
aparate electrocasnice uzate, ju
cării degradate etc. se pot ex
trage 35 kg de fier la tona de 
astfel de deșeuri menajere.

• Un metal adeseori risipit, 
ca deșeu, în gospodării și arun
cat peste tot este aluminiul. 
Sub .diferitele sale forme — in 
tuburile de sprayuri, în unele 
capace de sticle și borcane (de 
lapte și iaurt), în folia capace
lor de la sticlele de băuturi, în 
ambalajele biscuiților și ciocola
tei. Dacă întreprinderile de cos
metică pun in circulație, anual, 
circa 30 milioane tuburi de 
sprayuri, iar greutatea unui tub 
este de 15—20 g rezultă că mei 
mult de 500 tone aluminiu se 
aruncă, în fiecare an, la gunoi !

Zilnic, in gospodăriile cetățenilor 
intră cantități însemnate de hirtie — 
sub formă de jurnale și reviste, ma
culatură, carton și alte ambalaje. 
Anual, în orașele țării noastre, se

In secția prelucrări mecanice din cadrul întreprinderii de utilaje, piese de schimb și reparații din lași se execută 
un nou tambur destinat industriei miniere Foto : E. Uichiseanu

Maximă atent ie pregătirii
campaniei de seceriș!1

Campania de seceriș bate la ușă, 
oricine poate vedea privind lanurile 
de orz și grîu. Pentru ca aceasta să 
se desfășoare în cele mai bune con
diții și întreaga recoltă să fie strînsă 
la timp și fără pierderi, esențial 
este — așa cum s-a subliniat la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
utilajele specifice acestei 
în primul rînd combinele 
neze ireproșabil. într-un 
ticole, ziarul „Scînteia" 
modul în care stațiunile de mecani
zare a agriculturii se preocupă de 
pregătirea parcului de utilaje, astfel 
ca toate mașinile să fie reparate și 
să funcționeze la capacitatea maximă 
pe întreaga durată a campaniei. Ce 
probleme au mai rămas de rezolvat, 
cum se acționea
ză pentru solu
ționarea lor ?

Ne aflam, zilele 
trecute. în biroul 
tovarășului Ni- 
colae Radu, di
rector in Direc
ția generală pen
tru aproviziona
re tehnico-ma- 
terială din Mi- 
nisterul. Agricul- 

® turii. ’La un mo- 
_ nmnt . dat direc

torul primește un 
telefon de la o 
unitate dintr-un 
județ din sudul 
țării, prin care i 
se solicita insis
tent sprijin pentru 
că â curelelor de transmisie pentru 
combine.

— într-adevăr, primesc asemened 
telefoane de cîteva ori pe zi, și 
aceasta acum, in preajma campa
niei. cînd. de fapt, această problemă 
trebuia de mult rezolvată — ne 
spune interlocutorul. Dacă doriți o 
situație sintetică, vă putem informa 
că din cele 17 tipuri de curele ce se 
montează pe o combină, la două, 
care sînt supuse unor eforturi mari 
în exploatare, nu ni s-au asigurat 
cantitățile prevăzute. Concret, la 
curelele de variator de 1 750 cm, 
restanța pe cinci luni se ridică la 
17 000 bucăți, iar la cele de 3 460 cm 
la 14 000 bucăți. Este o situație care, 
din păcate, se repetă, determinînd 
mari neajunsuri în campanii. Și, re
țineți, este vorba atit de curele cu 
care trebuie echipate combinele care 
peste două-trei săptămîni vor intra 
în lanuri, cît și de curele pentru 
schimb în timpul funcționării utila
jelor.

Care sînt cauzele rămînerilor în 
urmă, ce se întreprinde concret în 
această situație ? ' La Combinatul 
pentru articole tehnice din cauciuc 
Jilava discutăm cu tovarășul Corne
liu lonescu, directorul unității.

— Din cele trei tipuri de curele 
pentru variator pe care le fabricăm, 
la două avem rămîneri în urmă. 
Restanțele -provin din primele luni 
ale anuluî, cînd ne-am confruntat cu 
neajunsuri în aprovizionarea cu 
anumite materiale și resurse ener
getice. De altfel, lună de lună, pro
ducția și livrările la aceste repere au

— ca toate 
activități și 
să funcțio- 
șir de ar- 
a reflectat

crescut, fără a reuși totuși să atingă 
nivelul contractat.

— Ce măsuri ați luat ?
— împreună cu direcția de resort 

din Ministerul Agriculturii am în
tocmit un grafic de livrare a celor 
două repere, astfel incit pină la 15 
iunie să expediem toate curelele 
pentru combinele care vor intra la 
recoltarea cerealelor păioase. iar 
pină la 30 septembrie să lichidăm 
toate restanțele. Pentru a ne onora 
riguros aceste angajamente am luat 
o serie de măsuri, între care cea 
mai importantă se referă la organi
zarea lucrului nonstop în atelierele 
de curele, astfel incit capacitatea de 
producție de care dispunem să fie 
utilizată la maximum. Totodată, pen
tru a evita orice rebuturi, am sporit

O PIESĂ MICĂ, 
NECAZURI MARI

Cum răspunde Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc Jilava 

solicitărilor mecanizatorilor

livrarea grabni- exigenta controlului pe faze de fa
bricație și am repartizat la locurile 
de muncă respective numai munci
tori cu calificare corespunzătoare. 
Ca urmare, pină acum am reușit să 
ne înscriem eu exactitate în preve
derile graficelor de livrare. De altfel, 
dacă și furnizorii noștri ne-ar livra 
la timp toate materialele am avea 
toate condițiile ca rămînerile în 
urmă să fie recuperate mai devreme 
decît termenul limită stabilit prin 
grafice.

— Ce materiale vă lipsesc, care 
sint furnizorii care trebuie să se ali
nieze la eforturile dv. pentru recupe
rarea restanțelor ?

— Față de contract, la o serie de 
materiale, cum sînt oxidul de zinc, 
acceleratorul de vulcanizare, rezor- 
cina, cablul de vîscoză, carbonatul de 
calciu, unitățile furnizoare (între
prinderea „Progresul" — Ploiești, 
Combinatele chimice Tîrnăveni, Fă
găraș și Piatra Neamț, întreprinde
rea de aprovizionare, desfacere și 
transport pentru produse petroliere 
București, întreprinderea de unelte 
pescărești Galați) n-au livrat în to
talitate cantitățile prevăzute în con
tract. La altele însă — pinză „venur" 
și „C.T. 2 021", rețea cord de bumbac 
și cord vîscoză (furnizori : unități 
din Centrala industriei bumbacului 

i fire artificiale 
contractate se 

; sub necesită- 
i baza consu- 
pentru producția

și Combinatul de 
Brăila), nivelurile 
situează cu mult 
țile stabilite pe 
murilor normate | 
planificată. Desigur, avem mare ne
voie de materialele respective, dar 
tot atît de necesar este ca acestea să

RECUPERAREA MATERIALELOR
este și o problemă de civilizație urbană

o dată cu alte res- 
mii de tone de 

putea fi, destul de
aruncă la gunoi, 
turi menajere, 
hîrtie care ar 
ușor, recirculată.

Despre cioburile ieftine de sticlă 
ș-a stabilit că la 1 kg de sticlă reci
clată se economisesc 100 g combusti
bil (inclusiv cu transportul). Așa se 
face că în ultima perioadă s-au co
lectat în tara noastră, anual, mii de 
tone cioburi de sticlă.

Dar, cugetînd la avantajele mate
rialelor uzate din gospodăriile 
populației, să revenim la partea prac
tică, acolo unde se oprise relatarea, 
pe trotuarul cartierului bucureștean.

In unele conteinere, deșeurile erau 
„așezate" pe sortimente, îneît nu mai 
necesitau operația de separare și ale
gere a unora de altele. In schimb se 
putea observa și un număr de contei
nere, e drept redus, mai puțin „pri
vilegiate". în ele, materialele erau 
aruncate de-a valma : hîrtie cu cio
buri de sticlă, cîrpe cu metal plastic, 
cu hîrtie și sticlă. Neplăcut, dar mai 
există și un alt tip de situații : con
teinere luate drept ladă de gunoi și 
îmbîcsite cu tot felul de „resturi" 
menajere. Dintr-unul nu lipseau pa
iele unei salteluțe de copil și restu-

rile vegetale, măturate din fața blo
cului. Cei care au făcut „confuzia" 
probabil că nu aveau noțiunea de 
„recuperare" și nu s-au găsit nici alți 
cetățeni pe lingă ei să le... explice.

Oare să fie exagerat a considera 
comportarea față de aceste amena
jări o problemă de opinie publică ? 
în nici un caz. Recuperarea materia
lelor refolosibile în 
ciență economică 
direct legată și de 
museții orașului, de 
rățeiiia stradală.

...Alt instantaneu, 
mineată în zona platformei indus
triale „23 August". Mai erau zece- 
cincisprezece minute pină la so
neria de începere a orelor șco
lare. Copii, pionieri, fii ai munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor de 
la uzinele „23 August", „Republica" 
ori întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate, cu pași mărunți, plini de 
zîmbet și încredere, duc in echilibru, 
într-o mină servieta de elev, în cea
laltă pachete-colet cu hîrtie, cârti și 
caiete uzate, cartoane. Discut cu o fe
tiță. Este elevă în clasa a Ill-a. 
Parcurgem împreună cîțiva pași pină 
la intrarea în școală, în loc de răs-

condiții de efi- 
este, totodată, 

menținerea fru- 
civilizația și cu-

notat Intr-o di-

punsul laconic la care mă așteptam, 
dezinvoltă. îmi ține o mică prele
gere. Aflu că la ora de dirigenție 
au discutat despre : „dosarul hîrtiei", 
„biografia fierului", „drumul amba
lajelor de sticlă", „banca resturilor 
textile". Despre fiecare din acestea 
imi spune cite ceva și, fiindcă tre
buie să ne despărțim, nu uită să a- 
dauge „clasa noastră este fruntașă 
pe școală, la colectări. Iar școala ar 
fi putut fi fruntașă pe sector și chiar 
pe municipiu dacă 2—3 elevi nu ar fi 
„uitat" să-și aducă „norma" la timp".

Exemplul copiilor-recuperatori con
stituie o inițiativă demnă de urmat. 
Sistemul de colectare este extrem de 
simplu, educativ și antrenant. Pă
rinții, frații mai mari au și ei par
tea lor de contribuție și interes la 
activitatea de colectare desfășurată 
de copii. Extinderea acestei metode 
presupune o incontestabilă și prețioa
să valoare educativă, prin deprinde
rea spiritului gospodăresc, dar și o 
deosebită valoare materială, inclusiv 
energetică : 
economisite 
mii de cite

în plin 
stitutului de Arhitectură,

fiecare 10 kg de hîrtie 
corespunde unei econo- 

8 kW energie electrică.
centru în spatele In- 

e o to-

netă pentru colectarea deșeurilor de 
la populație. Un om îl așteaptă pe 
„nea Nelu". Un om (n-aș putea să-i 
spun bătrin pentru că nu i se potri
vește) de 76 de ani, zi de zi, punc
tual. la aceeași oră — 13,00 — se 
prezintă la o întilnire mai aparte. 
„Pensionarul" iși dedică 2—3 ceasuri 
pe zi pentru colectarea deșeurilor. La 
început i-a fost mai greu. Pierdea 
mai mult timp. Uneori, chiar 6—7 
ore. Pină i-a educat pe vînzători. 
ospătari, barmani să nu mai arunce 
totul „la grămadă" în tomberonul de 
gunoi. Acum, pensionarul nu mai 
pierde timpul decit cu drumul 
pe care trebuie să-1 parcurgă și cu 
staționările, in fata restaurantelor, 
magazinelor, aprozarelor, lacto-baru- 
rilor, farmaciilor și debitelor ca să 
ridice maculatura (ambalaje, cutii, 
pungi, cartoane), de metal 
pace de bere, pepsi, quik, citro etc.), 
de plastic (pungi, flacoane, pahare 
termoformate ș.a.m.d.) pe care le 
încarcă în căruț. în fiecare zi pune 
pe cintarul tonetei 40—50 kg de hîr
tie și alte materiale. Resturi și ma
teriale care altfel ar fi fost, în mare 
parte, aruncate oriunde, inclusiv pe 
străzi și trotuare, poluînd ambianța 
generală, estetica și igiena străzii.

Este cît se poate de limpede 
că „recuperarea" merită un loc de 
cinste în preocupările fiecărui cetă
țean nu numai pentru însemnătatea 
ei economică, ci și pentru valoarea ei 
educativă, precum și pentru legătura 
directă pe care o are cu păstrarea 
și dezvoltarea civilizației urbane.

(ca-

lnq. Vlrqil PRODEA

corespundă normelor de calitate pre
văzute, pentru că orice neajuns in 
această privință se repercutează asu
pra caracteristicilor tehnice ale cu
relelor.

— Se observă că solicitările de 
curele de transmisie ale agricultu
rii sint mult mai mari decît cele ce 
ar rezulta ca necesare, avind în ve
dere normele de consum și parcul 
de combine existent. Cu toate aces
tea, dv. ați acceptat să contractați 
cantitățile solicitate de beneficiari. 
Reprezintă oare aceasta o recunoaș
tere a faptului că produsele respec
tive nu au fiabilitate, fiind nevoie 
să fie.schimbate măi des ?

— Intr-o anumită măsură, așt 
stau lucrurile. Cu toate aces
tea, studiile întreprinse de in

stitutul de cer
cetare de resor 
au stabilit că re 
zistența mai sla 
bă a curelelor m 
poate fi pusă nu 
mai pe seama e 
Xecuției necores 
punzătoare. ci ș 
pe cea a condi 
țiilor în care s 
exploatează corn 
binele, a lipsx 
de grijă p<j?ftil|i 
<j manifestă uir 
mecanizatori pen 

"tru intrețnjbfe 
corespunzătoare 
utilajelor. pre 
cum și ca urma 
re a unor neajun 

suri în producția anumitor suban 
samble din componenta utilajelo 
Concret, una este dacă o combin 
se exploatează respectîndu-se r< 
gimul optim de funcționare. : 
alta . dacă motorul 
subansamble sint 
pentru parcurgerea în gol a unc 
distante mult prea mări 
terenuri denivelate. După cum, est 
de remarcat că în ultimul timp a 
fost reproiectate unele ătibansambl 
ale combinei, mărindu-se capaeita 
tea și productivitatea, dar sistemi 
de transmisie la variator a răma 
același, subdimensionat, ceea ce dc 
termină suprasolicitarea curelelo 
micșorarea duratei de funcționar' 
De asemenea, revenind la o ide 
exprimată anterior, trebuie să mer 
ționez că și noi ne confruntăm c 
calitatea uneori necorespunzătoare 
materialelor, intre care cordul c 
vîscoză și inserția textilă. Dore; 
însă să precizez că problemele r 
dicării calității curelelor au făci 
obiectul unor studii efectuate in 
preună cu institutul de specialitat 
studii care ne-au condus spre o ser 
de concluzii practice, de soluții tel 
nice și tehnologice pe care am 
început să le aplicăm în producți 
De exemplu, anul trecut, am expi 
rimentat un nou tip de curea ca: 
a dat unele rezultate. Urmărind 
exploatare în actuala campanie cor 
portarea noilor curele. de da 
aceasta cu mijloace perfecționat 
vom fi în măsură să trecem la g 
neralizarea 
timp în

— Ce 
tinuare, 
fruntațî 
transmisie pentru combine să nu 
mai repete ?

— Cu siguranță, există condi 
pentru soluționarea de fond a pr 
blemelor legate de fabricarea cure! 
lor de transmisie pentru combir 
Putem șfirma cu toată certitudir 
că sîntem pe un făgaș bun în acea? 
privință. Astfel, în cadrul program 
lui de perfecționare a organizării 
modernizare a producției au f< 
aplicate o serie de măsuri, prin 
care și confecționarea prin autou 
lare sau adaptarea unor utilaje 
scopul sporirii substanțiale a pi 
ductivității muncii și a producției 
atelierele de curele pe spațiul ex 
tent. De asemenea, avem în stuc 
noi tipuri de curele fabricate du 
soluții constructive inedite care, sp 
răm, vor produce o adevărată rec 
luție in fabricația acestor produ 
Desigur, pentru a duce la bun sfir 
tot ce ne-am propus este necei 
ca, în continuare, să întărim colal 
rarea atît cu furnizorii de materie 
cît și cu beneficiarii noștri. Cu aci 
tia din urmă în special in ceea 
privește stabilirea unor condiții op 
me de exploatare și urmărire a 1 
bilității noilor tipuri de curele 
vor fi experimentate în timpul ca 
pani ei.

Așa cum aveam să ne conving 
în secțiile de producție, măsurile 
ordin organizatoric, tehnic și teh 
logic anunțate sint pe cale 
a se materializa. De asemenea, 
atelierul de curele se lucrează 
tens, zi și noapte. Reținînd anga 
mentul directorului combinatului, 
propunem ca în continuare să urn 
rim cum decurg livrările de cur 
de transmisie pentru campa 
acestui an, care este eficiența acj 
nilor de ridicare a calității ace; 
produse.

și celelalt 
suprasolicitat

sail r

introducerii în seu 
producție a acestor produs 
perspective există ca, în co> 
neajunsurile cu care vă co: 
in producerea curelelor i

Lucian CIUBOTARI 
Corneliu CÂRLAN

I
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CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

— Ni s-a spus că sînteți 
o femeie 
curajoasă.

— Gura 
mulțumesc 
ment. Pentru mine un cu
vint bun face mai mult 
decît o primă.

— Iar noi vă mulțumim 
pentru că ați acceptat 
discuția. Am aflat că tre
buie să mai participați 
astăzi și la două ședințe...

Maura Popescu ridică 
din umeri. La ea gestul 
vrea să însemne ceva pe 
aproape de „asta este", dar 
fără resemnarea aferentă 
expresiei. După opt ore de 
muncă, afișează totuși o 
prospețime de invidiat. Ți
nută dreaptă, inconfunda- 
bilă. distinsă.. Frunte înal
tă, liberă. Privire luminoa
să. cutezătoare, în care 
pentru o clipă — ori ni 
s-a părut ? — a sclipit o
undă ghidușă. Locul ei de 
muncă ? Cind am ajuns la 
zece am renunțat să mai 
numărăm glastrele. Dacă 
pereții n-ar fi plini cu 
planșe burdușite de formu
le și de cuvinte provoca
toare de... fracturi deschise 
limbilor profanilor, biroul 
ei ar putea fi lesne 
confundat cu vreo filială a 
Expoflorei. Noroc că știam 
bine unde intrasem. Pe 
partea din afara ușii scria 
clar : „întreprinderea de 
autocamioane Brașov. Șef 
laborator". Și mai știam că 
Maura Popescu nu-i numai 
atit, ci și doctor în fizică, 
și președinta comitetului 
de femei din uzină, și vice
președintă în consiliul oa
menilor muncii, și soție, și 
mamă a doi studenți...

— Nu-i prea mult ?
— Ar trebui să știți că 

cel mai supărător lucru 
pentru o femeie este acela 
de a nu fi permanent ocu
pată cu o treabă utilă. Eu 
n-am a mă plînge. Cit 
despre doctorat, ce să vă 
spun decît că m-au obligat 
să-1 ,dau.

— E prima oară cind 
auzim că o întreprindere 
își obligă oamenii să devi
nă doctori...

— Să nu exagerăm. în
treprinderea nu-ți pretinde 
titlul, ci doar să-ți faci 
cinstit meseria, să respecți 
ordinea și disciplina. Eu 
am absolvit la Iași faculta
tea de fizică. Media gene
rală : 9.97. Acolo am fost 
primită și în partid. Profe
sorii m-au îndemnat să-mi 
dezvolt lucrarea de diplo
mă și s-o transform într-o 
teză de doctorat. Spuneau : 
„Ideea e originală, ar fi 
păcat să nu insiști...". Soțul 
meu a făctit tot fizica. Am 
fost repartizați la „autoca
mioane" Brașov z el intr-o 
secție, eu la laborator. El 
a vrut să „mai Airtțieze. o , 
facultate. Am fost de acord. 
S-a înscris Ia cursul seral. 
L-a terminat, a fost pro
movat șef de secție tot 
aici... N-au fost ani ușori, 
apăruseră copiii, trebuia

extraordinar de
lumii... Oricum, 
pentru compli-

să-i îngrijesc. Alte posibi
lități n-aveam, eu sint 
născută la Șiret, el la Ră
dăuți. părinții n-aveau cum 
să ne 
tarea 
trecea, 
teau, 
în 
lucru pînă peste cap. Prin
tre altele, făceam și ana
liza unor oțeluri pe care, 
pe vremea aceea. încă le 
mai importam. De-acolo 
mi s-a și tras...

— Cum ?
— Intr-o zi. Intr-o ana

liză de rutină, printre cele
lalte, am descoperit un 
element care n-avea ce 
căuta în respectiva marcă 
de oțel. Producătorul era o 
firmă prestigioasă, am cre
zut că m-am înșelat. Am 
repetat experiența. Același 
rezultat. Am anunțat con
ducerea. „Ești sigură ?“ am

ajute de la depăr- 
asta. Iar timpul 
firește, băieții creș- 
uzina de asemenea, 

laborator aveam de

„Vezi că-i 
iar dacă se

sint gazdă și... parcă nu-mi 
aduc aminte ce le-am mai 
zis. Apoi ău plecat. Tot 
țanțoși. Al noștri fierbeau 
toți : „Dacă ai greșit, to
tuși ?“ 
citeva 
firmei 
doar 
dezumflați : 
primiți scuzele 
Oțelul acela a fost îndru
mat greșit, 
dv.» „Drăgălășenia" 
crescuse cit 
invitat la o 
ternațională 
pie... C-am 
spun : teza 
avut titlul „Metode de con
trol defectoscopic nedis
tructiv" și-am susținut-o 
acum opt ani.

— După fntimplarea aceea 
ați rămas .deci cu un titlu, 
cu un nume foarte bun, 
cu un spor de curaj, dar și 
— ne înșelăm oare ? — cu 
un „dinte" Împotriva... 
bărbaților. Probabil că nu 
intîmplător ați fost aleasă 
președinta comitetului de 
femei din întreprindere...

— Iar în calitatea asta 
și în comitetul de partid.

Noroc că după 
zile reprezentanții 
au revenit. Insă 

doi și teribil de 
Vă rugăm să 

noastre.
nu era pentru 

le 
Tîmpa. m-au 

conferință in- 
de spectrosco- 

uitat să vă 
de doctorat a

femeie o părtașă cu 
drepturi egale in toate 
compartimentele vieții, fie 
că-i vorba de economie, 
cultură, politică etc. Iar 
rezultatul unei astfel de 
politici poate fi probat și 
aici, la noi. In întreprin
derea de autocamioane : in 
laboratorul pe care-1 con
duc lucrează 70 de femei, 
in întreprindere sint incă 
7 300 — de cele mai dife
rite profesii, foarte multe 
inovatoare. inventatoare, 
chiar. în România, emanci
parea femeii este nu vorbă, 
ci o faptă pe care 
constata oricine.

— Ne spuneați 
sînteți împotriva...

— ...acelora care
Da. Mă bucur 
au înțeles că 

— în sensul

o poate
Insă că
uită că

sint femei, 
pentru că 
emanciparea 
larg a! cuvintului — nu se 
poate realiza la domiciliu, 
zidită între crătițile din 
bucătărie, dar nu pot fi de 
acord cu femeile care au 
uitat să gătească o minca- 
re. de exemplu. Credeți că 
exagerez ? Deloc. Zilele 
trecute discutam cu o fe
meie care ieșea la pensie.

— Ne-ați putea da și 
alte exemple decît acelea 
in care, acasă, după opt 
ore de muncă, ea spală, 
calcă, face curat și mînca- 
re, culcă copiii, iar el ci
tește ziarul sau privește la 
televizor?

— Aș putea da multe, 
dar nu numai cu ce se in- 
timplă între el și ea acasă, 
ci și pe stradă, și la spec
tacol, și in concediu. Mă 
voi limita la două-trei 
exemple luate din viața 
noastră de aici, din Între
prindere. Am văzut bărbați 
care, de 1 martie, fac co
lectă și-i dau unuia sarci
na :

PROPAGANDA VIZUALĂ
modalitate activă de formare

a conștiinței înaintate

fost întrebată, 
invităm aici, 
dovedește c-ai greșit ana
liza ghici cine le va plăti 
deplasarea ?“ M-am cam 
fisticit, vă dați seama. 
Mi-am adus aminte de 
ideea din lucrarea de di
plomă. Am pus-o în apli
care, aveam și altă apara
tură decît pe vremea cind 
eram studentă... Citeva 
săptămini aproape că n-am 
mai ieșit din laborator, am 
imaginat o altă' tehnică de 
verificare. Recunosc că și 
teama mi-a dat aripi, dar 
rezultatul a fost același. 
Am luat legătura cu pro
fesorii. Am întocmit docu
mentația. Le-am scris cum 
am procedat și m-am tre
zit cu elogii : „Felicitări 
pentru teza de doctorat, te 
așteptăm la examene".

— Și cu oțelul cum a 
rămas ?

— Au venit reprezentan
ții firmei. Mulți și aroganți. 
Au întrebat cine a făcut 
analizele. Le-am fost pre
zentată. Au ris disprețui
tor : -O femeie ? !» Și 
acum am in urechi hohotul 
ăla sardonic. Au adăugat : 
-'Să știți că de peste o 
sută de ani noi n-am gre
șit niciodată. De peste un 
secol. doamnă. Vom lua 
totuși cu noi eșantioane- 
le...» Le-am răspuns cum 
meritau.

— Cum ?
— Că eu.

ceva. 
Că-mi 
besc 
siguri 
lăsat de 
trebuie doar știută, doamnă 
— mereu accentuau cu
vintul ăsta — bărbații tre
buie iubiți...» Am uitat că

șl în consiliul oamenilor 
muncii, asta ați vrut să 
întrebați ? Să știți că nu 
fac parte dintre ..femi
nistele" care înțeleg să 
facă tapaj pe tema eman
cipării femeii, a egalității 
femeii cu bărbatul. Dacă 
vă interesează, aflați chiar 
că sint împotriva multora 

numele acestei 
uită că sint 
chiar in nu- 
fapt, în nu- 
dat natural, 
păstreze și

care. în 
„emancipări", 
femei. Și că, 
mele acestui 
mele acestui 
trebuie să-și 
să cultive valorile proprii 
feminității.

— Care sint ?
— Dragostea, maternita

tea. căminul, datoria, eul 
și chiar moda. Despre fie
care dintre aceste noțiuni 
s-au scris... biblioteci. Sper 
că nu-mi cereți o dezvol
tare a subiectului la ni
velul 
altfel, 
trăim 
însăși 
ză egalitatea cetățenilor, 
indiferent de sex ; oricare 
femeie poate să-și aleagă 
profesia spre care se simte 
atrasă, să și-o însușească 
și s-o practice fără nici o 
discriminare în materie de 
retribuire ; o țară în care 
femeia poate să participe 
la vot, poate să aleagă, să 
fie aleasă. Politica partidu
lui nostru vine și ea în 
sprijinul asigurării acestor 

cind nu .știu > 1<:dreț>țtiri este,,.bin^cu- 
obișnuiesc să tac. 
cunosc și că-mi iu- 
meseria. Erau prea 
pe ei. tot nu s-au 

ironii : «Meseria

principiilor care, de 
sint clare. Mai mult, 
într-o țară in care 
constituția garantea-

Faptul că. în sistemul muncii po
litico-educative. propagandei vizuale 
îi revine un loc și un rol de impor
tantă majoră nu mai trebuie să fie 
demonstrat. Practic^insăsi a situat-o 
Intre modalitățile active de formare 
a conștiinței înaintate. Dar propa
ganda vizuală isi îndeplinește me
nirea numai dacă este făcută cu 
inteligentă, cu pricepere si cu ope
rativitate : 
obiectivele 
economico-sociale ; numai dacă este 
mereu actuală. mereu actualizată. 
Necesitatea respectării acestor con
diții a fost evidențiată si cu pri
lejul unei analize asupra modului 
în care se desfășoară activitatea de 
propagandă vizuală in două între
prinderi industriale din municipiul 
Sfintu Gheorghe : întreprinderea de 
aparataje și motoare 
Combinatul de prelucrare 
nului.

La I.A.M.E. este ușor de 
că există o preocupare

alte locuri se dovedește a avea doar 
funcții ornamentale. In unele locuri 
ea aduce in fața privirilor probleme
le „la zi" din secții, din ateliere : in 
altele nu reușește să depășească ge
neralitățile nesemnificative.

Bunăoară, la I.A.M.E. se constată 
o preocupare majoră a comitetului 
de partid, a consiliului oameni
lor muncii pentru reducerea con
sumurilor de energie. Se fac fără 
încetare calcule, analize aprofun
date. Aici se cunoaște, fn orice 
moment al zilei, cită energie s-a 
consumat, in ce măsură au fost sau 
nu respectate normele stabilite, dacă 
fiecare muncitor a realizat producția 
planificată cu energia normată sau 
a înregistrat reduceri ori depășiri. 
Fără îndoială că astfel de date con
stituie o valoroasă „materie primă" 
pentru propaganda vizuală. Ce arată 
insă realitatea ? Iată un panou ne 
care citim : „Economisind un kWh 
ve schimb, contribuim la reducerea 
consumului de energie cu 60 de mii 
de kWh ne an“. Este cert că un 
astfel de îndemn si-ar dovedi utili
tatea dacă ar fi însoțit de altele, 
afișate la fiecare loc de muncă, lega
te direct de realitățile concrete, zilni
ce. Dar e! rămine singular. Deși „ac
tualitatea" lui va fi de necontestat 
de-a lungul unui an întreg, nu poate 
fi numită actuală o propagandă vi
zuală care ignoră datele zilnice, pe
riodice ; date care există in întreprin
dere. dar care rămin astfel „secrete" 
pentru multi dintre membrii colec
tivului.

Accesibilitatea este o altă proble
mă pe care o aducem in discuție, 
pentru că am intilnit. aici, la 
I.A.M.E.. unele grafice parcă „inci- 
frate" : scrise fără limpezimea abso
lut necesară, continind confuzii, ast
fel de materiale răpesc propagandei 
vizuale tocmai mijloacele sale de cea 
mai mare însemnătate : simplitatea 
(nu insă simplismul 1), claritatea si 
forța de sugestie.

Este păcat că apar astfel de nea
junsuri intr-o întreprindere în care, 
in general, se constată existenta unei 
bogate experiențe in asigurarea unei 
propagande vizuale eficiente. Am in
tilnit. aici, sugestive „vitrine ale ea-

litătii". care li fac cunoscuti pe cei 
ce realizează produse de performan
ță. dar și pe autorii rebuturilor, în- 
scriindu-se cu bune rezultate in bă
tălia pentru o nouă calitate. Am in- 
tilnit Danouri ce ii popularizează ne 
cei care, prin spiritul lor de iniția
tivă. prin forța creativității lor. con
tribuie la introducerea noului in în
treprindere. Am intilnit gazete de 
perete ce ..decupează" sugestive ima
gini ale vieții interne a colectivului, 
punind in discuție cu deosebire acele 
aspecte ce se cer a fi grabnic în
dreptate. Toate acestea — si multe 
altele — sint realizări certe, care În
deamnă la o muncă si mai susținută 
pentru o propagandă vizuală unita
ră. fără acțiuni 
a fi făcute.

Dezacordurile 
neajunsuri sint . _ .
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui unde multe dintre materialele de 
propagandă vizuală sugerează lucrul 
făcut la intimplare. superficial. For
ma are. desigur, o mare importantă : 
prin formă propagandei vizuale i se 
poate conferi un plus de atractivita- 
te și deci de eficientă. Cu o condi
ție insă — ca să fie asigurat si un 
raport direct proporțional intre for
mă și conținut. Dar aici, la Combi
natul de prelucrare a lemnului, preo
cuparea pentru lozinci generale, care 
comunică adevăruri binecunoscute, 
nu reușește să indemne oamenii să 
muncească mai bine, să obțină re
zultate mai bune, oricît de atrăgă
toare ar fi asemenea formulări gene
rale prezentate.

Propaganda vizuală trebuie să con
tribuie la soluționarea unor proble
me ale procesului de producție, să 
stimuleze creativitatea, inițiativa, 
spiritul de bună organizare, să fie 
mereu în actualitate. Prin urmare, 
ea trebuie să fie legată direct de 
problemele majore ale colectivului, 
ale fiecărui loc de muncă, să prezin
te realitățile producției în dinamica 
lor. să reprezinte un indemn concret 
spre înfăptuiri dintre cele mai înalte.

„Cumpără mărțișoare 
de o sută de Iei, să fie toa
te la fel, i 
discriminări..
ce vreau să 
doamne, in numele egali
tății. trebuie ignorate sen
sibilitățile, particularitățile. 
Or. de 8 Martie. ..Ziua fe
meii", cum se știe. ne 
adunăm mai multe într-o 
sală pavoazată, se alege un 
prezidiu, iar un bărbat — 
doar unul! — ne ține o con
ferință și ne felicită de 
parcă am trăi intr-o rezer
vație de femei... De ce nu 
organizăm un moment 
festiv firesc, la care să 
participe și membrii fami
liei. deci și bărbații, și fe
meile, și fetele, și băieții ? 
Nu-i o prejudecată ? Este 1 
De aici și ideea unor băr
bați că ..Ziua femeii" tre
buie să fie doar una... Ca 
să nu mai vorbesc că și 
oamenii luminați se poartă 
uneori...

— Cum ?
— Voi da tot un exemplu. 

De curind am participat la 
o ședință a comitetului de 
partid. S-a dat citire ma
terialului care urma să fie 
prezentat în adunarea ge
nerală. Era acolo și un to
varăș de la comitetul mu
nicipal de partid. Am 
fost rugați să ne spunem 
opinia cu privire la refe
rat. Am spus-o pe-a mea : 
că nu-i decit o înșiruire de 
cifre anoste, fără pic de 
viață, și că trebuie refăcut 
așa și așa... Reprezentantul 
municipiului mi-a dat 
dreptate. Atunci au fost și 
ceilalți de acord, „da, așa 
e. nu ne-am gindit. n-am 
reflectat suficient, iată de 
ce e bine să avem o fe
meie în birou etc. etc." 
Asta a fost așa, „la ve
dere". că a doua zi cei in 
cauză, care au pregătit ma
terialul, știți ce mi-au 
spus ? „Ascultă. Maura 
Popescu 1 Mai bine tăceai I 
Am pierdut toată noaptea 
ca să refacem materialul 
după sugestiile tale". Și 
dv„ gazetarii, procedați 
cam la fel...

__ ?
— Scrieți despre noi 

foarte mult. dar... lot în 
preajma „Zilei femeii". 
Dacă veți publica ce am 
discutat acum și aici, știți 
că voi fi prima femeie 
invitată la dialog la aceas
tă rubrică ? De ce nu vă 
gindiți mai des că și fe
meile pot fi — pentru că 
chiar și sint 1 — promotori 

spiritului revoluționar ?
Mircea BUNEA 
Nicolae MOCANU

noi nu facem 
înțelegeți 

i spun ? Vezi

numai dacă isi asumă 
majore ale activității

electrice și 
a lem-

făcute..,

între 
si mai

doar pentru

realizări si 
evidente la

observat 
susținută 

pentru ca propaganda vizuală să 
racordată la marile probleme 
care întreprinderea trebuie să 
rezolve : indeplinirea planului 
producția fizică. ridicarea calității 
produselor, creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor de 
materii prime și de energie. Panou
rile cu îndemnuri, cu chemări, gra
ficele. alte mijloace de propagandă 
vizuală se dovedesc a fi adevărate 
apeluri la conștiință. în vederea în
deplinirii exemplare a acestor obiec
tive. Această preocupare a reieșit si 
din analiza modului In care acțio
nează. Pe acest plan, comitetul de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază, factorii responsabili din cadrul 
organizațiilor de masă și obștești din 
întreprindere. Semnificativ in acest 
sens este și faptul că factorii care 
răspund 
nosc in 
pale pe 
lectivul 
obținute in procesul 
pentru ca activitatea lor să se Înte
meieze pe date concrete. Și se poate 
spune că. în general. toate aceste 
date, ce reprezintă o oglindă a mun
cii oamenilor, a rez.ultatelor obți
nute. se regăsesc in materialele de 
propagandă vizuală. Se regăsesc, de 
regulă, sub formă de îndemnuri pen
tru a se depăși răminerile in urmă, 
acolo unde ele există, pentru a se 
obține rezultate si mai bune, acolo 
unde se muncește cu temeinicie si se 
îndeplinesc obiectivele planificate. 
Propaganda vizuală devine o moda
litate activă de dialog continuu cu 
conștiințele : o modalitate activă de 
a le influența.

Există, așadar, condiții pentru o 
propagandă vizuală unitară. Spunem 
unitară nu in sens de uniformă, ci 
in cu totul alt sens — acela care 
privește, in primul rind. calitatea. 
Pentru că. aici, la întreprinderea de 
aparataje și motoare electrice — ea 
de altfel si la Combinatul de pre
lucrare a lemnului — sint asigurate 
toate condițiile pentru ca in Viate 
secțiile, in toate atelierele»: propa
gandă vizuală să fie unitară.in'ceea 
ce privește actualitatea, operativita
tea. concretetea. accesibilitatea, a- 
tractivjtatea, in esență să fie eficien
tă. Dar lucrurile nu stau așa in rea
litate. Pentru că in unele locuri 
propaganda vizuală este un adevărat 
mijloc de dialog cu oamenii, pe pro
bleme stringente ale muncii lor ; in

fie 
pe 
le 
la

A fost o bună profesio
nistă. Știți ce-mi spunea ? 
„Abia aștept să învăț să 
gătesc". Cum, tu. nu știi ? 
am întrebat-o. ..N-am avut 
timp, școala, liceul, facul
tatea. apoi meseria, aici". 
„Si cine v-a hrănit pe tine 
și pe ai tăi ?" „Părinții mei 
au avut grijă să-mi ating 
idealul". îmi venea să pic 
jos 1

— Și cu ce nu mai sîn
teți de acord ?

— Cu limbajul suburban 
pe care-1 adoptă unele fe
mei la locui de muncă, cu 
femeile care 
există 
miine, 
care-și 
înainte 
cu femeile 
nefericirea 
vorbelor, 
care-i învață pe elevi ceea 
ce ei inșiși n-au vrut să 
învețe, cu imoralii care 
dau lecții de .moralitate... 
Parcă uităm că „emanci
parea" e o • problemă de 
educație permanentă la 
rezolvarea căreia trebuie 
să participe toți, bărbați și 
femei deopotrivă. Și poate 
că bărbații intr-o măsură 
chiar mai mare.

— Am intuit bine. Deci, 
tot aveți un „dinte"...

— Nu chiar așa. însă nici 
iluzii nu-mi fac. Acum n-o 
să găsiți vreun bărbat — 
sau poate vor mai fi fiind 
unul-țjpj —- jiare^să nu. ,șțip 
că „nu-i frumos® sa spună 
că femeia trebuie....promo
vată. i ' 
merită etc. etc., 
altminteri confirmate 
viață. Dar să 
prejudecățile 1 
puternice. Cu 
realmente de luptat...

de propaganda vizuală cu- 
permanență sarcinile princi- 
care le are de îndeplinit co- 
intreprinderii și rezultatele 

de producție.
gîndesc că 

un prezent fără 
eu tinerele fete 

fac mamele bunici 
de a le face soacre, 

care-și ascund 
după cortina 

cu profesorii

Constantin TIMARU 
corespondentul „Scînteii"

t
13.00 Telex
13,05 Lâ sfirșit de săptămlnă (partial 

color)

Săptămlna politică 
închiderea programului 
Telejurnal
Teleenclclopedia (color)
Fantezii muzicale (color)
Film artistic (color). „Travestiul" 
Telejurnal
închiderea programului

cinema
• Omagiu romanței — Ioana Radu t
EXCELSIOR (63 49 43) — 20

teatre

COTROCENI

nu 
Sint 
ele

DRUMUL
19.15

FEREN-
19.15

STUDIO 
13,30; 13,30;

draga mea : VIITO-
13: 17: 19.15

14 75 46) :
19
: Cerul
15; Ana-

FEROVIAR
12; 15; 18. CULTURAL 

9; 12: 15: 18
Chlrița : G R 1 V I T A

11: 13: 15; 17.15: 19.30.
(33 29 71) — 9; 11,15;

; 20
Șaptecal:
— 15; 17;
turcoaze :
— 15: 17:

• cuibul de viespi: PATRIA (11 86 25)
- 9; 11.15: 13,30: 15.43; 18: 20.15, FA
VORIT (43 31 70) - 9: 11 ; 13: 13,13: 
17.30; 19.45. MELODIA (11 U 49) — 9: 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20
• Pistruiatul II : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18: 70
• Pistruiatul 1—II
(50 31 40) — 9:
(83 50 13) —
• Cucoana
(17 08 58) — 9; 1
FLOREASCA
13.30: 15.45: 18:
• Haiducii lut
SĂRII (31 28 13)
• Colierul de
TARI (80 49 85)
• Păsările : SCALA (11 03 72)
11,30; 14; 18.30: 19.15
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 33 38) — 9; 11; 
13: 13: 17: 19
• Ali-Baba și cei 40 de hott : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9: 12; 15: 18
• Medalion Ryan O’Neal
(39 53 15) — 9,30; 11,30;
17.30: 19.30
• Fata fără zestre :
(49 48 48) — 13: 18
• Jandarmul și jandarmeritele : 
BUCUREȘTI (13 61 34) — 9: 11 : 13.13;

GLORIA (47 46 75) — 
17: 19. FLAMURA

11,15; 13,30: 15,45;

8;

mi se 
nu la 
spec-

pe care 
valorifi
ce! mai

Liceul de matematicâ-fizico din municipiul Sf. Gheorghe, județul Covasna. Aspect din laboratorul de fizico 
Foto : S. Cristian

noscută și simțită g'rija 
pentru femeie, pentru fe- 
meia-mamă. în special. Și 
mai mult, 
șoară o 
pentru a 
în valoare 
nine, 
lor și

în special.
Partidul desfă- 

amplă activitate 
trezi și a pune 
energiile femi- 

pentru promovarea 
pentru a face din

că femeia poate, că 
etc. etc.. lucruri 

de 
uităm 

incă 
avem

Publicul și receptarea
valorilor artistice

• Teatrul National (14 7171, sala 
niare) : Ploșnița — 18: (sala Amfi
teatru) : Arheologia dragostei — 14; 
Poveste din Hollywood — 18; (sala 
Atelier) : Domnul Cehov este îndră
gostit — 18; (sala Studio) : Medalion 
liric G. Toplrceanu — 16
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75, sala Studio) : I.aureați ai 
concursurilor Internaționale. Clamen- 
tina ills tea — plan — 17.30: (Ateneul 
Român) : Integrala simfoniilor ' și a 
lucrărilor concertante de Ludwig van 
Beethoven — dirijor Andrzej Stras- 
zynski (R.P. Polonă) — solist Dan 
Grigore — Orchestra simfonică a Fi
larmonicii „George Enescu" — 19
• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din SevIIta — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Mam'zelle Nitouche — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 
Asta-I ciudat (I.A.T.C.) —
• Teatrul Mic (14 70 81) 
înstelat deasupra noastră — 
Lia, Bătrina șl hoțul — 19,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatru! „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 (sala Studio) : Propllee șl Orhidee 
— 18.30
• Teatrul Giuleșt! (sala Majestic, 
14 72 34) : Medalionul de argint — 19; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Așteptam pe 
altcineva — 18.30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 25 55) i 
Mary Poppins —

frumos desen de artă, ru- 
reprezintă un cerb intrind in 
intr-un disc solar. Soarele

...Un 
pestră 
goană __  _ ...
multiplică apoi cerbii care se răs- 
pindesc pe pereții stîncoși într-o 
imagine plină de forță si de stră
lucire. pictată de un artist genial in 
zorii civilizației.

Printre descifrările posibile ar pu
tea figura și aceasta : prin foc. la 
o nouă realitate. Sau : natura, arta, 
viata multiplă si eternă.

Nu servește oare Teatrul drept un 
astfel de 
imediată

Textul, 
cerea sa ___ ____  ____
viată. Continua autodefinire a dra
maturgiei noastre in funcție de ceea 
ce oferă realitatea sau. mai bine-zis. 
de aspectele felurite ale realității, 
dar si în funcție de nucleul profund 
si neschimbător al vieții în conti
nuitatea ei. dă tensiune spectacole
lor teatrului românesc si modifică 
așteptările publicului de teatru, de 
la o stagiune la alta, de la un re
gizor la altul, de la un scriitor la 
altul. îndoiala, ca și certitudinile trăi
te de autorul dramatic sint resim
țite de către spectator. La fel. ca
pacitatea lui de a se reflecta ne 
sine si de a-si obiectiva individua
litatea. vocația. Ceea ce se meta
morfozează in text si în ideea de 
teatru schimbă privirea celor ce vin 
să vadă si să asculte teatru, modi
fică sensul aplauzelor, intr-o reacție 
in lanț ce acumulează investiții mo
rale. afective si ideatice. Teatrul ro
mânesc se bucură de multe și dife
rite cuceriri reale atit în olanul spcc- 
tacologiei. cit și în acela al drama
turgiei. ceea ce face ca să fi fost 
aduse pe scenă noi legi ale cuvin
tului si ale sensului, care au răs
turnat mai vechiul mecanism dra
matic realist-tezist. psihologizant sau 
numai retoric. Un regizor spunea 
chiar că ..imperfecțiunile" unor pie
se au dus arta regiei mai depar
te. dîndu-i un nou avint. Dar am 
putea adăuga, această dramaturgie, 
datorată de multe ori unor scriitori 
care sint si eseisti. poeți, prozatori, 
gazetari ori critici a dat scenei și 
bogăția metaforei, și faptul, cald, de 
viată, si răceala înlănțuirii 
se de idei. S-a ivit astfel 
,drum posibil a! receptării, 
tatiei in comunicarea ce se 
te intre scenă si spectator, 
turgia noastră contemporană 
curge mereu si mereu acest drum 
dinspre îndoiala de sine spre certi
tudine. dinspre judecata de existen
tă spre cea de valoare. Cu unele 
sincope si. motivate sau nu. întir- 
zieri intre ceasul la care s-a.scris 
o piesă si ce! al premierei sale ab
solute. Cu, însă, destule si rapide 
comunicări text-spectacol-public. Fără 
îndoială, publicul, marele public nu 
gustă si nu acceptă tot ceea ce I se 
oferă. Există diverse categorii de pu
blic. împărțit nu atit după criteriul 
generațiilor, ci mai degrabă după a- 
deziunea la un anumit tip de spec
tacol. Mi se pare mai corect de uti
lizat termenul de tip decit acela de

creuzet în care realitatea 
se sublimează iradiind ? 
pornit de la viață. în tre- 
prin scenă, rodește, altfel.

riguroa- 
încă un 
al mu- 

stabileș- 
Drama- 

par-

gen. la fel după cum corectă 
oare referirea la spectacol si 
textul care stă la baza acelui 
tacol. căci textul incită (sau nu) doar 
dacă este perfect incorporat spec
tacolului. Altminteri rămine cuvint 
scris destinat lecturii, adresindu-se 
deci unui astfel de receptor.

Afluența publicului în sălile de 
teatru la spectacolele „grele" de
monstrează o permanentă înnoire a 
unei categorii de spectatori doritori 
si cunoscători ai teatrului politic, 
teatrului-document. teatrului metafo
ră si parabolă, teatrului filozofic, 
teatrului carnavalesc. Scena vie. sce
na venind dinspre lume atrage in 
chip firesc si este îmbucurătoare a- 
ceastă dovadă de interes a unui pu
blic atit de diferit ca vîrste și ocu
pații. Simțind reacțiile sălii. înțe
legem că valoarea artistică și cali
tatea pieselor se impune, dincolo de 
o opinie personală, ca o problemă de 
consens general, creat, stabilit. în
tre observatori sensibili si experi
mentați sub raport artistic. Am vă
zut cum au îmbătrinit unele „va
lori". după citeva stagiuni, cum s-au 
perimat piese de teatru scrise din- 
tr-o strimtă înțelegere a realității și 
a istoriei.

Căci publicul este exigent si drept. 
El sancționează rapid neadevărul. î“ 
depărtează plictisit și uneori 
nat poleiala, elimină făcătura.

Dar tot publicul consolidează 
timp ceea ce recunoaște ca fiind 
său. ca făcînd parte din viata sa 
din adevărul său si trebuie să ne 
bucurăm că această selecție șe face 
fără ostentație si fără o regizare a 
reclamei, mai amplă decît regia spec
tacolului propriu-zis. Piesa de tea
tru si spectacolul ce-si asumă na
tura. teatrul ca imagine a lumii, tea
trul ca totalitate si adevăr al vie
ții. acest teatru rămine ca un act 
major de cultură.

Dramaturgia noastră fertilă, aceea 
care a născut certitudini este tot
odată cea care si-a pus problema 
teatrului ca natură. Piesele de tea
tru care rămin. printr-o socializare a 
valorilor, fac parte dintr-o bibliotecă 
dramatică, care se întocmește treptat, 
cu zgircenie și renunțare la macu
latură și la ceea ce a fost numai 
succesul unei stagiuni, gloria unui 
actor, prezumția unei regii, rezulta
tul efemer al unei împrejurări anu
me. In rafturile acestei biblioteci se 
găsește teatru. Teatru care nu se 
teme de poezie și nici de proză, tea
tru care nu se lasă condus de un 
purism ridicol, teatru care nu fuge 
de omenesc căutind istoria si nici 
de istorie cercetind omenescul. Tea
tru care nu face din replică și din 
poantă idolul său. teatru fără gri
mase de gravitate si de forță și fără 
trucaje de meditație si de curaj. îna
inte să sune măreț și spectaculos, 
piesa de teatru mare sună firesc. 
Căci marile si adevăratele noastre 
uimiri sint cele din fata naturii, iar 
„făcăturile" pot trezi cel mult o cu
riozitate de moment.

15,30: 17.45: 20.
9: 11: 13: 15;
(85 77 12) — 9:
18: 20
■ Dragul meu,
RUL (10 67 40) -
• Superpolitistul: POPULAR (33 13 17)
— 15: 17: 19.13
• O farsă pentru cuscru : COSMOS
(27 34 93) — 9: 11 : 13: 15,15: 17.30: 19.30

Greșeala fatală: FLACARA (20 33 40)
13: 17: 19.15
Focurile : PROGRESUL (23 94 10) 
15: 17; 19,15
Rocky I : EXCELSIOR (63 49 45) —
11,15; 13.30; 13,45; 18

în-
je-

tn 
al 
și

Sorana Coroamă STANCA

Dintre multiplele aspecte 
le comportă problematica 
carii cintecului popular, 
nefiresc ni se pare a fi îndepărtarea 
de modelele tradiționale, atit in 
opțiunea repertorială, cit și în stilul 
de interpretare. Mulți dintre inter
preții cintecului popular, incepind cu 
cintăreții profesioniști și continuind, 
după moda acestora, cu artiștii ama
tori, au intrerupt sau chiar au rupt 
legătura cu unicul izvor care asigură 
vigoarea artei lor : vatra folclorică 
din care au crescut. Această „dezră
dăcinare" spirituală le-a sărăcit re
pertoriul și le-a alterat stilul de in
terpretare. Mulți au pornit, intr-ade
văr, din vatra folclorică, s-au format 
la „școala" rapsozilor, debutul lor 
s-a inscris pe făgașul autenticității. 
Pe parcurs insă, repertoriul unora 
dintre ei a devenit tot mai hibrid, 
invadat de produse pseudofolclorice, 
iar interpretarea a pierdut din sim
plitatea, naturalețea și expresivita
tea proprii cintecului popular. Anga- 
jindu-se pe un asemenea drum, tot 
mai departe de izvoarele creației 
populare, unii dintre cintăreții de 
muzică populară au preferat să 
ajungă vedete confecționate după 
rețetele publicității, pierzind șansa 
de a deveni reale personalități ar
tistice. Cultul vedetei a pus așa de 
puternic stăpinire asupra unor cin
tăreți, incit aceștia oonsideră că se 
pot dispensa de â mai culege folclor 
de la rapsozii satelor și este sut'i- 

. cient să-și fabrice un repertoriu de 
duzină, producind ei inșiși, in serie, 
cintece despre viața
Foarte puțini cintăreți fac efortul, 
dificil intr-adevăr, de 
arhive și fonoteci, de a 
lecții spre a da viață unor cintece 
din moștenirea noastră folclorică 
sau de a străbate satele pentru a 
descoperi și a aduce pe scena de 
concert ori pe micul ecran piese 
inedite din fondul tradițional.

Această înstrăinare de sursele ade-

vârâte ale folclorului se manifestă, 
paradoxal, chiar și atunci cind in- 
terpreții de muzică populară parti
cipă la anumite evenimente ale vie
ții folclorice, bunăoară ia nunți. 
Nunta, mai ales, masa mare, repre
zenta, ir, tradiție, un context fol
cloric ideal pentru cultivarea cinte
cului bătrinesc, in genere a reperto
riului tradițional. Ceea ce debitează 
astăzi unii dintre cintăreții de mu
zică populară la mesele de nuntă, cu

cuvenită educației, numai reglemen
tările administrative și măsurile or
ganizatorice nefiind suficiente. Tre
buie să se treacă la înfăptuirea unui 
program sistematic de pregătire este
tică și profesională a interpreților 
cintecului popular și de perfecționa
re a celor care ii indrumă, ii selec
tează și ii promovează la toate ni
velurile (de la căminul cultural și 
pină la instituțiile centrale) și sub 
toate formele (pe scenă, pe micul

deplasarea cintăreților in sate, parti
ciparea lor la viața folclorică, reali
zarea unor programe comune in fața 
colectivității ; aducerea celor mai 
talentați purtători ai cintecului popu
lar și prezentarea lor pe scenă, pe 
micul ecran, alături de cintăreții 
consacrați. S-ar realiza astfel o fer
tilă confruntare între modelele tra
diționale și ipostazele actuale ale 
cintecului popular, un climat de 
emulație creatoare, în care reperto-

Școala rapsozilor populari
și valorificarea folclorului

personală.
a studia in 
consulta co-

căderi în vulgaritate și trivialitate, 
contravine in mod flagrant demni
tății de artist, eticii profesionale și 
respectului pentru folclor. Și mai 
grav este faptul că benzile și casete
le înregistrate la asemenea petreceri 
circulă, sint copiate și recopiate, 
transformindu-se intr-o insidioasă 
dar penetrantă forță de pervertire a 
gustului artistic al publicului, mai 
ales in rindul tineretului.

Trebuie să se pună stavilă acestui 
proces de poluare a cintecului popu
lar, relansind cu mai multă vigoare 
si cu forte concentrate ofensiva 
pentru apărarea valorilor autentice, 
perene ale folclorului. Astfel, este 
necesar să funcționeze, atit la nivel 
central, cit și pe plan local, in ju
dețe. un sistem unitar de promovare 
a cintecului popular, valabil pentru 
toate instituțiile care se ocupă de 
valorificarea folclorului. Un aseme
nea sistem, cu , o temeinică funda
mentare științifică, poate deveni efi
cient numai dacă acordă ponderea

OPINII
ecran, pe disc etc.). Avem în vedere, 
desigur, un program unitar ca stra
tegie culturală, dar diferențiat sub 
raport metodologic pe categorii 
funcționale : pe de o parte, pentru 
interpreți — amatori sau profesio
niști ; pe de alta, pentru cadrele 
care se ocupă cu promovarea folclo
rului in mișcarea artistică de ama
tori. in ansamblurile profesioniste, la 
radio și televiziune, la casa de 
discuri.

Scopul imediat al acestui program 
de pregătire trebuie să-1 constituie 
apropierea interpreților cintecului 
popular de sursa primordială a artei 
lor — viața folclorică — prin întreți
nerea unui dialog fructuos cu rapso
zii. cu cei mai buni informatori de 
folclor. Acest contact nemijlocit se 
cere stimulat pe multiple căi. asigu- 
riridu-se circuitul în ambele sensuri:

riul s-ar îmbogăți cu piese inedite, 
iar stilul de interpretare ar dobîndi 
noi valențe expresive.

Programul de pregătire preconizat. 
are, totodată, drept obiectiv cunoaș
terea patrimoniului de valori auten
tice ale folclorului românesc. Atit 
interprets melosului popular, cit și 
îndrumătorii lor trebuie să aibă o 
imagine clară asupra fondului tra
dițional de cintece populare, pe 
zone, genuri și stiluri. Această exi
gență vizează și pe cintăreți, mulți 
dintre ei nutrind prejudecata că e 
suficient, să ai talent, dar mai ales 
pe cei care se ocupă cu valorifica
rea folclorului, unii dintre ei lucrind 
incă într-o manieră diletantă. Com
petența trebuie să devină cuvintul 
de ordine în promovarea folclorului, 
sub toate formele și la toate 
nivelurile.

în sfirșit, un asemenea program 
de perfecționare este menit să-i 
înarmeze pe activiștii și îndrumă
torii din acest domeniu cu o clară

perspectivă valorică. Nu tot 
ce aparține fondului tradițional 
deopotrivă autentic și valoros, 
aceea, promovarea cintecului popu
lar, ca și a celorlalte categorii fol
clorice, stă sub semnul corelației 
între autenticitate și valoare : nu 
poate fi autentic, în ordine estetică, 
ceea ce nu reprezintă o valoare. 
Aceasta impune cadrelor care lu
crează in domeniul folclorului să 
aplice o cumpănită judecată de va
loare. Se cere cultivată, de aseme
nea. o conștiință critică tot mai exi
gentă asupra actului de promovare 
a valorilor artistice populare.

Acest program de pregătire a in
terpreților și de perfecționare a ca
drelor care lucrează in domeniul fol
clorului trebuie așezat sub autorita
tea instituțiilor investite cu răspun
deri in materie : Institutul de cerce
tări etnologice și dialectologice, la 
nivel central, și centrele județene 
de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă, pe plan 
local. Imbinind efortul științific și 
metodic cu rigoarea controlului, in 
spiritul normelor în vigoare, emise 
de Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, aceste instituții trebuie să-și 
exercite cu mai multă fermitate 
atribuțiile de îndrumare si control 
asupra modului de valorificare a fol
clorului, în toate contextele și sub 
toate formele. Acest proces trebuie 
să beneficieze de un aport mai sub
stanțial din partea specialiștilor, a 
folcloriștilor și etnografilor, a tutu
ror cercetătorilor culturii populare, 
care sint chemați să se situeze in 
primele rinduri ale acestei ofensive, 
punindu-și rezultatele cercetării în 
slujba promovării valorilor autenti
ce ale folclorului românesc.

Gheorghe DEACONU 
directorul Centrului județean 
de îndrumare a creației popular® 
și a mișcârii artistice 
de amatori Vilcea



SCINTEIA - sîmbâfă 13 Iunie 1987 PAGINA 5

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, ambasadorul acestei 
țări la București, Hugh J. Arbuthnott, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii unor ministe
re. reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.★

în Capitală a avut loc simpozio
nul cu tema ..Pentru dezvoltarea 
procesului de securitate, pentru o Eu
ropă a păcii si colaborării", organi
zat de Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii și Asociația de Drept 
International și Relații Internațio
nale (A.D.I.R.I.).

A fost reliefat imperativul ajun
gerii la un acord de dezarmare nu

SLOBOZIA : O zi de neuitat
In dimineața zilei 

de vineri, 12 iunie, la 
unul din noile blocuri 
înălțate pe strada 
Alexandru Odobescu 
din Slobozia, atentia 
ne-a fost atrasă de 
forfota specifică mu
tării in casă nouă. Fa
cem cunoștință cu fa
milia Alexandrina și 
Ion Ploieșteanu. A- 
mindoi lucrează la în
treprinderea de ulei. 
Soția este tehnician, 
iar soțul — maistru. 
Împreună cu cele două 
fetițe. Alexandra (de 
un an si jumătate) și 
Silvana (de 9 ani). au 
trăit bucuria de a 
se muta in casă nouă. 
Si ce casă : cu 4 came

re. bucătărie spațioa
să. dependințe. fi 
ajutau la mutat to
varăși de muncă și 
rude. Intre două „că
răușii" de mobilă, 
proaspătul locatar, 
maistrul Ion Ploieș- 
teanu. ne-a spus :

— Ținem să mulțu
mim din toată inima 
partidului. tovarășu
lui secretar general 
Nicolae Ceausescu, 
omul de aleasă ome
nie, care poartă grija 
țării, a întregului nos
tru popor. Vă rog să 
mă credeți că. oricit 
de frumoase ar fi cu
vintele, în ele nu pot 
să încapă acum toate 
glndurile mele de re

ROVINARI : Fruntașii de pe 1 400—01
Si ieri. 12 iunie, a fost o zi de 

muncă spornică pentru harnicii mi
neri din bazinul carbonifer al Ro- 
vinarilor. angajați in întrecerea ce 
se desfășoară sub genericul ..Echi- 

I paiul înaltei productivități". Se în
trec peste 20 de formații de lucru 
de pe excavatoarele cu rotor din 
carierele de la Gîrla. Rovinari-Est, 
Tismana I. Tismana II. Roșia si 
Peșteana. care, printr-un perma
nent efort de autodenăsire. prin- 
tr-o exemplară mobilizare în bă
tălia pentru a da tării tot mai mult 
cărbune, fac dovada înaltei lor 
răspunderi muncitorești. Și-au în
scris numele în rindul fruntașilor 

■brigăzile de producție conduse de 
minerii Gheorghe Lăcătușu. Ion 
Cucu. fonstantin Căldărușe, Gheor-

RÎMNICU VÎLCEA
La Casa de cultură a sindicate

lor din municipiul Rimnicu Vilcea 
au început ieri manifestările ști
ințifice si culturale ale celei de-a 
IlI-a ediții a Festivalului intrat 
în tradiție sub genericul ..Flora- 
lia — Vilcea ’87". Ca și in edi
țiile precedente, organizatorii ur
măresc să pună în lumină ines
timabila valoare a florei spontane 
si cultivate din întreaga tară, po
sibilitățile de folosire a acesteia 
pentru înfrumusețarea localităților, 
precum si în diferite ramuri ale 
eonomiei naționale, plantele si 

Jorile constituind mari resurse de 
materii prime în industriile chi
mică. farmaceutică, alimentară, la 
fabricarea colorantilor. produselor 
cosmetice si a altor substanțe de 
sinteză.

SIBIU : Salbă de microhidrocentrale
Ieri. 12 iunie, a intrat în func

țiune noua microhidrocentrală e- 
chipată cu trei grupuri de cite 30 
kW-putere fiecare, construită pe 
riul Șteaza. în imediata vecinăta
te a comunei Rășinari. Noul o- 
biectiv se adaugă celor trei micro
hidrocentrale date oină acum in

DEVA : Constructorii... arheologi
în timp ce zoreau cu lucrările 

pe un șantier de investiții, lucră
torii de la întreprinderea antre
priza de construcții și reparații 
uzine electrice Deva au descoperit 
în pămînt fragmente ceramice. 
Imediat, maistrul Ioan Oros a a- 
nunțat Muzeul județean Deva. 
Ieri, arheologii muzeului au venit 
la fața locului și au constatat că 
fragmentele oeramice datează de 
pe vremea romanilor și din seco
lele XIV—XVI. De asemenea, ei

AIUD : Meșteșugarii se afirmă
în orașul Aiud, ziua de ieri. 12 

iunie, a fost ultima dedicată 
Tirgului cooperației meșteșugă
rești. manifestare de tradiție, cu 
un profil divers, organizată anual 
la început de iunie. Marea afluen
ță a publicului, cit timp a fost 
deschis tîrgul. atestă interesul viu 
cu care cetățenii au urmărit nou

cleară. care să deschidă calea spre 
eliberarea continentului de amenin
țarea distrugerii atomice, s-a subli
niat necesitatea ca opinia publică, 
popoarele europene să-și intensifice 
acțiunile în sprijinul actualelor tra
tative urmărind înlăturarea defini
tivă a pericolului nuclear.★

Cu ocazia celei de-a 24-a aniver
sări a creării Organizației Unității 
Africane, ambasadorii țărilor afri
cane acreditați în România au oferit, 
vineri, o recepție.

Au participat Dimitrie Ancuța. 
viceprim-ministru al guvernului, 
miniștri, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, oameni de artă si 
cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noas
tră.

(Agerpres)

cunoștință. Părinții 
mei. țărani din Valea 
Ciorii, nici n-au visat 
vreodată ca feciorul 
lor să ajungă la ase
menea condiții de 
muncă si viată. Pen
tru toate acestea, eu si 
soția mea vom răs
plăti grijă ce ni se 
poartă prin muncă 
mai spornică, să ne 
aducem si mai mult 
contribuția ca și in 
acest an unitatea 
noastră să fie fruntașă 
pe ramură. $i să știți 
că pentru familia mea 
ziua asta de 12 iunie 
va rămine o zi dintre 
cele mai frumoase, 
de neuitat. (Mihai 
Vișoiu).

ghe Bobei. frații. Vasile si Con
stantin Vlădoianu. Dorința lor de 
a munci mai bine, de a ridica pro
ductivitatea giganticelor ..uzine pe 
șenile", face ca ordinea în ..clasa
ment" să se modifice mereu. în
cheind o nouă zi de rodnice e- 
forturi. în care excavatorul 1 400—01 
a smuls din sol peste 10 000 tone 
cărbune, brigada excavatoristului 
Constantin Căldărușe de la carie
ra Tismana II a depășit ieri ci
fra de 1 000 000 tone, care reprezin
tă cantitatea de lignit extrasă de 
la începutul anului, din care mai 
bine de 120 000 torte peste sarcini
le de olan, situîndu-se la ora ac
tuală in fruntea întrecerii mine
rești din bazinul Rovinari. (Dumi
tru Prună).

: „Floralia — ’87“
— Manifestările ce se vor des

fășura Pe parcursul a trei zile. — 
ne spunea ieri tovarășul Gheorghe 
Alboiu. primarul municipiului Rim
nicu Vilcea — oferă prilejul unui 
fructuos schimb de experiență in 
cunoașterea valențelor utile si de
corative ale plantelor medicinale Si 
ornamentale. Acest dialog, la care 
participă reprezentanți cu expona
te din întreprinderi de sere, gră
dini botanice, stațiuni de cerceta
re si producție pomicolă, precum 
si de la serele consiliilor populare 
din numeroase municipii și orașe, 
se așteaptă să fie cit mai eficient, 
pornindu-se de la necesitatea uti
lizării în mai mare măsură a re
surselor oferite de natură. (Ion 
Stanciu).

exploatare în localitățile Săliște. 
Sebeșul de Jos si Tălmaciu. Tot în 
acest an. urmează să fie conec
tate la sistemul energetic național 
centralele hidrotehnice de mică 
putere din Gura Rîului și Sadu I, 
care fac parte dintr-o veritabilă 
salbă de lumini. (Ion Onuc Nemeș).

au identificat existența a trei com
plexe de locuire în profilele șanțu
rilor efectuate de constructori. Au 
fost recuperate materiale ceramice, 
un vîrf de lance din fier, cîteva 
cuie și un obiect de podoabă din 
bronz. Descoperirea prezintă o de
osebită importanță, întrucit ea 
atestă, alături de materialele cu
noscute anterior în zonă, continui
tatea de locuire a așezării romane 
Micia si după retragerea aure- 
liană. (Sabin Cerbu).

tățile oferite de meșteșugari. Ei 
au prezentat produse noi realizate 
din resurse locale și materiale re- 
folosibile. în cadrul dialogului din
tre meșteșugari și cetățeni s-a 
desfășurat și un sondaj privind 
serviciile oferite de cooperația 
meșteșugărească. diversitatea și 
calitatea acestora. (Ștefan Dinică).

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT 

AL MARII BRITANII Șl IRLANDEI DE NORD

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A
PALATUL BUCKINGHAM — LONDRA

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — Ziua națională a Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord — îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului britanic 
prieten.

în viața Angliei contemporane, 
una din preocupările dominante, cu 
pronunțate incidențe pe plan eco
nomic și social, o constituie afir
marea progresului tehnico-științi- 
fic. Țară cu o puternică dezvoltare 
industrială, cu vechi tradiții de 
„atelier al lumii" și cu o agricul
tură avansată. Marea Britanie a 
dovedit. încă o dată, receptivita
tea fată de nou. față de suflul în
noitor al revoluției științifico-teh- 
nice. Proces, de altfel, firesc pen
tru poporul care a dat lumii corifei 
ai științei ca Newton și Darwin, 
Faraday și Watt, Rutherford si Ju
lien Huxley.

Eforturile de a ține pasul cu 
ritmul rapid al proceselor de mo
dernizare, calitatea invățămîntului 
asigurată de instituții cum sint u- 
niversitățile din Oxford și Cam
bridge. ca și a activității de cerce
tare. au permis ca Marea Britanie 
să ocupe astăzi unul din locurile 
de frunte în domeniile industriei 
aeronautice, de mașini-unelte. de 
echipament electronic și electro
tehnic și .în alte ramuri de virf 
pe plan industrial. Pe de altă par
te. importantele zăcăminte de pe
trol și gaze din largul Mării Nor
dului au contribuit la acoperirea 
cererii interne de combustibili și. 
totodată, la ameliorarea balanței 
de plăți, inclusiv prin disponibi
litățile . existente pentru export. 
Toate acestea n-au scutit însă 
insulele britanice de efectele ne
gative ale recesiunii mondiale, 
făcînd necesară adoptarea unui sir 
de măsuri , din partea guvernului, 
care urmăresc. între altele, redre
sarea economiei, reducerea infla
ției. menținerea pozițiilor lirei 
sterline, rezolvarea unor probleme 
sociale, cu caracter mai mult sau 
mai puțin acut. în vederea îmbu
nătățirii situației în aceste dome
nii. guvernul, ca și partidele de o- 
poziție. au formulat, în timpul re
centei campanii electorale, progra

Unități turistice în județul Suceava

Celor care doresc să petreacă in 
mod plăcut un concediu și să vizi
teze nordul Moldovei, cu celebrele 
monumente de artă și arhitectură, 
le stau la dispoziție cîteva reconfor
tante locuri de popas. Printre aces
tea se numără hanul „Sucevita", 
situat în localitatea cu același 
nume, într-un pitoresc decor natu
ral. in apropierea munților împă
duriți. El dispune de 82 de locuri 
de cazare (hotel și căsuțe), restau
rant și bar de zi. La rindul său. ha
nul „Ilișești" este un popas atrăgă
tor, situat la 23 km de Suceava, pe

Administrația de Stat Loto-Prcnosport informează
Duminică. 14 iunie, are loc o 

nouă TRAGERE EXCEPȚIONALA 
LOTO, deschizînd astfel încă o 
serie promițătoare a acțiunilor 
cu caracter deosebit din timpul ve
rii. Există, deci, mari posibilități 
de a se obține cîștiguri substan
țiale. constind in autoturisme „Da
cia 1 300". excursii peste hotare și 
importante sume de bani. După 
cum se cunoaște. TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO se desfășoară 
potrivit unei generoase formule : 7

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 12 IUNIE 1987
Extragerea I : 57 26 13 48 56 21 42
Extragerea a II-a : 84 44 77 47 29
Fond total de cîștiguri : 815 385 lei, 

goria 1.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

me de acțiune pe termen scurt și 
pe termen lung.

Pe plan extern au reținut aten
tia. în ultimul timp, unele recon
siderări în ceea ce privește pro
blematica de vitală însemnătate, 
pentru toate popoarele continentu
lui. a eliminării rachetelor cu 
rază medie de acțiune, guvernul 
conservator dîndu-și asentimentul, 
cu anumite condiții, asupra „dublei 
opțiuni zero".

Asemenea evoluții sînt urmărite 
cu interes în țara noastră. După 
cum este cunoscut. între România 
și Marea Britanie se dezvoltă re
lații de prietenie și colaborare pe 
tărim economic, tehnico-științific și 
cultural, ca și pe planul vieții in
ternaționale. Fără îndoială, nivelul 
ridicat al industriei si tehnicii bri
tanice. cit și potențialul în plină 
dezvoltare al României oferă po
sibilități ample de lărgire în 
continuare a cooperării economice, 
suport al ansamblului relațiilor 
dintre cele două țări. Un puternic 
impuls Ia ridicarea pe trepte mai 
înalte a colaborării a dat vizita de 
stat întreprinsă în Anglia de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
la invitația reginei Elisabeta a II-a 
și a ducelui de Edinburgh, acordu
rile încheiate creînd un cadru fa
vorabil în acest sens. Luna tre
cută. la Londra s-au desfășurat 
lucrările Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică și 
cooperare industrială și tehnologi
că. prilej cu care s-au convenit 
măsuri concrete pentru dezvolta
rea cooperării în domeniile con
strucțiilor de mașini, electronicii 
și electrotehnicii, industriei chimi
ce și petrochimice.

Evoluția pozitivă a legăturilor 
româno-britanice răspunde întru 
totul intereselor reciproce, mar- 
cînd, totodată, o contribuție de 
seamă la cauza păcii, destinderii, 
securității și cooperării în Euro
pa și întreaga lume.

drumul național spre Vatra Dornei, 
într-o pădure de stejari. $i această 
unitate oferă cazare în hotel și 
căsuțe. De asemenea, hanul „Dră- 
gușeni", amenajat intr-un vechi han 
de poștă, durat in secolul trecut, 
oferă locuri de cazare în camere 
și în căsuțe. Există aici locuri pen
tru plajă și posibilități pentru am
plasarea de corturi. Cabana „Luci- 
na“, din localitatea cu același nu
me. situată la 40 km de Cîmpulung 
Moldovenesc, dispune de locuri' de 
cazare și restaurant. în fotografie : 
hanul „Sucevița“.

extrageri, „legate" cite două sau 
cite trei. în 2 faze, cu un total de 
66 de numere. în consecință, se 
poate cîștiga și cu 3 numere din 
24 și. respectiv. 18 extrase.

Biletele care au acces la toate 
extragerile și. implicit, la cele 13 
categorii de ciștigurl sint cele în 
valoare de 25 de Iei. Termenul li
mită pînă la care se pot procura 
bilete cu numerele favorite este 
sîmbătă, 13 iunie.

58 64.
7 72 69 54.
din care 148 177 Iei report la cate

©omeni,^a/îte, zcmnificâlii
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Efigii

Primul contact cu realitățile viet
nameze. fie și numai înfățișarea 
aeroportului, îți imprimă in me
morie o imagine de efigie, care 
te însoțește pretutindeni și prin 
care definești trăsătura esențială a 
acestui popor atit de încercat : 
modestia. O modestie care nu a 
exclus însă niciodată, ba chiar 
presupune, cu atit mai mult acum, 
dorința de afirmare a oamenilor 
acestor locuri. însoțită în perma
nență de o mare doză de speranță, 
care a însuflețit dintotdeauna lupta 
și aspirația acestui străvechi popor. 
Și totul este dublat de o vizibilă 
tenacitate.

Hanoiul reprezintă, din acest 
punct de vedere, o adevărată chin
tesență. întrucit aici intilnești deo
potrivă aspecte ale tradiției, cît și 
atributele civilizației moderne, in
tr-o îngemănare care pare, la pri
ma vedere, de neînțeles, dar aceas
ta nu face decit să sporească sen
zația de inedit. Iată, de pildă, 
alături de șoseaua îngustă care 
străbate satele dintre aeroport și 
oraș, peste Song Hong (Riul Roșu) 
ce străjuiește capitala vietnameză, 
privirile îți sint atrase de dimen
siunile uriașe ale nu mai puțin 
monumentalului viaduct, adevărată 
punte de beton și oțel arcuită peste 
apele fluviului. Cit despre locuito
rii capitalei, aceștia trăiesc intr-un 
continuu du-te-vino. miile de bi
ciclete. cel mai uzitat mijloc de 
locomoție, și in ultimul timp mo
tocicletele inundînd pur și' simplu 
arterele orașului în tot timpul zi
lei. alături de tramvaiele mici, pi
torești. agățate parcă de sîrmele 
aeriene, și autobuzele de transport 
în comun, pline și ele, la rindu-le, 
de... biciclete.

Cînd ieși în afara orașului — 
același furnicar, dovadă a stării de 
permanentă mișcare a oamenilor 
spre fabrici, uzine, spre întinsele 
lanuri de orez sau către măruntele 
lacuri in care găsesc rădăcinile ori 
frunzele de plante, peștii sau alte 
vietăți de apă. care le asigură 
hrana. Oricum, toată ziua vietna
mezii muncesc, ba chiar iși caută 
cu insistentă de lucru cite ceva 
fără întrerupere.

Despre toate acestea mi-am 
dat seama călătorind prin citeva 
localități. Unul din însoțitori. Ngu-

LUNA CADOURILOR

PENTRU COPII

Confecții și tricotaje 
diverse, atrăgătoare

A intrat in tradiție ca în iunie 
să se organizeze in magazinele 
comerțului de stat din întreaga țară 
„Luna cadourilor pentru copii". In 
Capitală, de pildă, dincolo de at
mosfera sărbătorească a raioanelor 
specializate in desfacerea mărfuri
lor pentru cei mici, a magazinelor 
„Materna" — parade ale modei, afi- 
șaje. vitrine decorative — există o 
abundență de mărfuri. Un raid prin 
magazinele si raioanele de profil 
este edificator. Departajate pe grur 
pe de virste (1—6 ani și 7—14 ani), 
confecțiile etalate la vedere, atit 
pentru fetițe, cit și pentru băieți, 
sint de o deosebită varietate de 
modele și coloristică. O multitudine 
de rochițe din tercot șt imprimeuri, 
cu volănașe. cu tot felul de delicate 
accesorii, de rochițe din pinză topită 
cu broderii aplicate, un bogat sor
timent de salopete și costumase 
atit pentru fetițe, cit și pentru bă
ieți, in unturi calde, numeroase 
compleuri din in, tercot. imprimate 
sau in combinații de materiale, 
pantalonași moderni, pensați, 
scurți sau lungi pun adesea cum
părătorul la grea încercare : ce să 
aleagă din toate acestea, pentru ce 
să opteze ? ! Pentru că, să recu
noaștem. mai mult că oricînd. meș
teri ai unor fabrici reputate din 
Craiova, Călărași, Baia Mare și al
tele s-au întrecut in a oferi 
comerțului cele mai frumoase pro
duse. Iată o diversitate de jachete, 
impermeabile comode, practice, 
moderne, cu dubluri si detalii in 
contrast, pentru vacanță, excursii, 
drumeții. Iată o bogată gamă de 
tricouri uni și imprimate, bluze, 
cămăși, pulovere, veste si jachete 
tricotate, lejere și comode, in cu
lori pastelate, vesele.

Unitățile „Materna" și raioanele 
specializate ale magazinelor comer
țului de stat sînt pregătite în ce 
privește aprovizionarea cu confec
ții și tricotaje să satisfacă orice 
exigență legată de ținuta vestimen
tară a copiilor in acest sezon. Un 
personal calificat, atent, este gata 
să pună la dispoziția solicitatorilor 
mărfurile mai cochete, mai elegan
te ca în alte dăți. Si un dar din 
toate acestea, oferit cu căldura su
fletului. e oricind bine primit de 
copii, mai cu seamă în această 
lună special destinată lor.

Marta CUIBUȘ

ale progresului
yen Van Thang, șef de birou la 
Compania vietnameză de import
export și cooperare internațională 
prin film. îmi spune că oamenii 
muncii din această țară sint mobili
zați să ducă la îndeplinire sarcinile 
trasate de cel de-al VI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam 
care, în decembrie 1986, făcînd o 
profundă analțză a situației tării, 
definea obiectivul realizării celor 
trei programe — referitoare la ali
mente. bunuri de consum și ex
porturi.

M-am convins de acest lucru 
cînd, poposind în Nui Deo. o mică 
așezare de lingă Hai Phong, am

însemnări 
din R. S. Vietnam

întîlnit oamenii lucrind de zor pe 
lanurile irigate, cultivate cu orez, 
pentru ca după orele de muncă 
aceștia să iasă cu mic cu mare la 
acțiunea de înfrumusețare a loca
lității. in care casele noi. ridicate 
în ultimii ani. cochete și luminoase, 
dădeau o înfățișare cu adevărat 
înnoitoare locurilor. Și asemenea 
aspecte le-am intilnit la Nam 
Thanh, Hai Hung. Quang Yen sau 
Hai Duong, căci pretutindeni oa
menii Vietnamului de azi depun 
eforturi pentru ca obiectivul prin
cipal al politicii economice stabilit 
de partidul lor comunist, acela al 
valorificării tuturor capacităților 
existente, să prindă contur, să se 
materializeze in fapte de viață, 
condiție a depășirii dificultăților 
actuale.

De altfel, atit pe șantierul naval 
din marele port Hai Phong, cit și 
în rada portului Hong Hai. activi
tatea de producție marca tocmai 
această hotărire a colectivelor de 
muncitori de a obține noi și noi 
rezultate. O stare de încredere, de 
vizibil optimism le punctează ac
țiunile și această stare este prin 
definiție constructivă, demonstrind 
încă o dată hărnicia oamenilor din 
acest colt de continent. în tot ce 
înfăptuiesc, oamenii muncii de aici 
vizează perspectiva anilor viitori.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
TENIS : La Brașov, în „Cupa Davis", 

România — Polonia 2—0
Vineri, pe frumoasa arenă „Dina- 

m0“ din Brașov, în prezența unui nu
meros public, a început meciul din
tre echipele României și Poloniei, 
contînd pentru competiția interna
țională de tenis „Cupa Davis". După 
prima zi. formația română conduce 
cu scorul de 2—0.

în primele meciuri de ■ simplu, 
Adrian Marcu l-a învins cu scorul

ÎNOT : Finalele campionatului național
în bazinul „23 August" din Capita

lă au continuat vineri întrecerile 
campionatelor republicane de înot, 
ziua a doua a competiției fiind mar
cată de remarcabila performanță a 
sportivei Noemi Lung (C.S.M.S. Baia 
Mare), care a cîștigat proba de 400 
m mixt, cu un nou record național 
— 4’39”01/100. înotătoarea din Baia 
Mare a cîștigat, de asemenea, la 
400 m liber, fiind cronometrată în 
411”46/100. Proba feminină de 100 m

★
FOTBAL • Ieri, în divizia A, 

Victoria — Petrolul 2—1 (1—0) • Azi, 
de la ora 18, celelalte partide ale eta
pei nr. 31: Chimia Rimnicu Vilcea — 
Steaua, Dinamo — Flacăra Moreni, 
„U“ — F.C. Argeș, F.C. Olt — Oțelul, 
Gloria — Sportul studențesc, S.C. 
Bacău — Corvinul. F.C.M. Brașov — 
Jiul și, alt meci de mare interes, la 
București. Rapid — Universitatea 
Craiova • în meci restant, din di
vizia B, A.S.A. Tg. Mureș — Carpați 
Mîrșa 5—1. Acest meci fusese amî- 
nat, pentru ca A.S.A. să servească 
duminica trecută drept partener de 
verificare „echipei olimpice". Numai 
că partenerul a învins zisa forma
ție cu 3—1. Un alt semnal fusese 
lansat, tardiv, din păcate.

ATLETISM. La concursul de la 
Paris, sportiva româncă Doina Me- 
linte a cîștigat cursa de 800 m, cu 
timpul de 2’00”17/100. fiind urmată 
de coechipiera sa Mitica Junghiatu —

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 iunie, ora 20 — 16 iunie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi caldă 
mai ales în sud. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în regiunile vestice, 
de nord șl centrale, unde, local, vor 
cădea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Izolat, vor fi con
diții pentru căderi de grindină și can
tități de apă peste 15 litri pe metrul 

a întîmpinării unor evenimente 
care, deși vor fi sărbătorite in 
1990, capătă încă de pe acum sem
nificații deosebite : a 60-a aniver
sare a Partidului Comunist din 
Vietnam, 45 de ani de existentă a 
Republicii și centenarul nașterii 
marelui fiu al poporului vietnamez. 
Ho Și Min, al cărui mausoleu din 
centrul Hanoiului este zilnic un loc 
de pelerinaj.

Oamenii Vietnamului socialist 
iși manifestă entuziasmul prin 
muncă și tot prin muncă înțeleg 
să edifice patria nouă, transpunînd 
prin fapte in viață orientările ce
lui de-al VI-lea Congres al parti
dului. care prevăd ca economia 
socialistă să preia rolul decisiv în 
economia națională. Această stare 
de profundă încredere caracteri
zează pe oamenii Vietnamului de 
astăzi, care iși cunosc și își apre
ciază ca atare prietenii. Astfel. 
Hong Giang. una din gazdele atit 
de primitoare de la Ha Long, vor
bea despre prietenia dintre po
poarele noastre ca despre un lucru 
prețios. Prezența in această locali
tate a fost de altfel unul din mo
mentele cele mai plăcute și im
presionante din scurtul periplu 
vietnamez. Este o zonă cu peste 
1 000 de canioane din Ha Long — 
în traducere „locul unde coboară 
dragonii" sau mai exact „popasul 
dragonilor" — aflat Ia golful 
Tonkin. Un loc de o frumusețe 
mirifică, de stampă tradițională, 
în care culmile muntoase. învăluite 
intr-o ceată de vis. apar ca forme 
dintre cele'mai curioase, asemuin- 
du-se cu „lupta cocoșilor", „drago
nul". „gînditorul" ori închipuind o 
navă, o broască țestoasă etc., prin 
dantelăria cărora vaporul taie un 
drum ce nu se poate să nu-ți' ră- 
mină pentru totdeauna întipărit in 
memorie.

Tară a unor oameni muncitori 
și modești. Vietnamul ne-a intim- 
pinat pretutindeni cu dorința de 
a-și apropia prietenii. Căci o ase
menea prietenie leagă și țările și 
popoarele noastre care, deși aflate 
la mii de kilometri distanță, sînt 
însuflețite de generoasa operă so
cialistă pe care o înfăptuiesc.

Viorel COZMA

de 6—1. 6—2. 6—2 pe Wojciech Ko
walski. iar Florin Segărceanu a dis
pus cu 6—3. 6—1. 6—3 de Lech Bien- 
kowski.

Astăzi, de la“b% 15. este progra
mată partida de dublu, oare va 
opune cuplurile Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu șl Lech Bienkowski, 
Wojciech Kowalski.

spate a revenit sportivei Anca Pă- 
trășcoiu (Dinamo București), situată 
pe primul loc cu timpul de 1’03”15/100. 
Rezultate din concursul masculin : 
400 m mixt : Cristian Ponta (Dina
mo București) — 4’35”47/100 ; 400 m 
liber : Robert Pinter (C.S.M.S. Baia 
Mare) — 3’58”13/100 ; 100 m spate : 
Cristian Stavriu (Dinamo) — 1’00’’ 
24/100.

(Agerpres)
★

2’01”13/100. O altă victorie pentru 
culorile sportive românești a fost 
obținută de Mariana Ionescu-Len- 
gyel, clasată pe primul loc in proba 
de aruncarea discului cu 67,14 m.

Alte rezultate : feminin : 100 m 
garduri : Iordanka Donkova (Bul
garia) — 12’48/100 ; săritura în înăl
țime : Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
— 2.00 m : masculin : aruncarea 
ciocanului : Sedîh (U.R.S.S.) — 78,16 
m : 3 000 obstacole : Regalo (Portu
galia) — 8’23”22/100 ; săritura cu'
prăjina : Collet (Franța) — 5,60 m ; 
110 m garduri : McKoy (Canada) — 
13”47/100.

CICLISM. Disputată pe traseul 
Madesino—Como (156 km), etapa a 
20-a a Turului ciclist al Italiei a 
revenit rutierului italian Paolo Ro- 
sola — în 3h45’01”, în clasamentul 
general continuă să conducă irlan
dezul Stephen Roche.

pătrat în 24 de ore $1 intensificări tre
cătoare de vînt. In restul teritoriului, 
aversele de ploaie și descărcările elec
trice se vor semnala pe arii mai 
restrînse îndeosebi noaptea $i după- 
amiază, iar vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime, 
nocturne, vor fi cuprinse între 8 șl 
18 grade, iar cele maxime, diurne în
tre 22 și 32 de grade. în București : 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil. 
Vor cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice noaptea și după- 
amiaza. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 16 și 19 grade, iar cele 
maxime între 30 și 32 de grade.

v
*

*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• RECORDURI DE MINIATU

RIZARE. Televiziunea pe ecrane cu cris
tale lichide reprezintă tehnica cea mai fo
losită de industria japoneză, pentru reali
zarea de minireceptoare TV. Printre cele 
mai noi „vedete" ale miniaturizării figu
rează și ultima creație a firmei „Casio", un 
minitelevizor cu diagonala ecranului de 6,5 
cm. conceput mai ales pentru bordul auto
mobilelor, 
are 46 656 
realizează 
vențe. Un 
luminozitatea ecranului. Dimensiunile aces
tui televizor cîntărind 380 de grame sint de 
numai 11X9X10 cm.

Un alt televizor realizat de firma „Mat
sushita" este ceva mai mare. El are diago
nala ecranului de 7,5 cm. dar oferă și o 
claritate mult mai ridicată, avind 89 280 
puncte. Acest model poate fi adaptat la un 
magnetoscop, iar selectarea canalelor este 
mult simplificată. Imaginea este de bună 

ț calitate, putindu-se citi scrisul, fără să se 
*

Ecranul său cu cristale lichide 
puncte. Alegerea canalelor se 
automat, prin baleiaj de frec- 
minuscul tub cu neon asigură

recurgă la ajutorul unei lupe. Firmele „Hi
tachi" și „Toshiba" au lansat și ele pe 
piață, de curind, cite un model de mini- 
televizor, însă ecranele sint mai mari, res
pectiv cu diagonala de 16 și 10 cm. Cit pri
vește firma ..Sharp", aceasta a realizat o 
combină alcătuită dintr-un radiocasetofon 
și un televizor, dar alb-negru. Ecranul te
levizorului este plat și realizat tot cu cris
tale lichide. împreună cu bateria, combina 
cintăreste abia 340 de grame și măsoară 
13X8X3 cm.

• ZGÎRIE-NORII VIITORULUI? 
Edilii orașului Chicago studiază posibilită
țile de realizare a unui original, proiect vi- 
zind construirea unui imobil cu 210 etaje 
și inalt de 750 metri. Elementul medit al 
noii construcții nu-1 
timea, 
etaje, 
văzute 
lor de 
zează

constituie însă înăl- 
ci faptul că, la fiecare 30 de 

in construcția blocului sînt pre- 
goluri necesare circulației curenti- 
aer. în aceste goluft se preconi- 
amplasarea unor turbine eoliene.

care vor aproviziona imobilul gigant cu 
energie electrică. Potrivit opiniei specialiș
tilor, construirea unor asemenea edificii 
este deosebit de avantajoasă din punct de 
vedere economic.

• ADAPTABILITATE SPORITĂ. 
Prin selecție. în ultimii trei ani. s-au ob
ținut în U.R.S.S. peste 20 de noi varietăți 
de soia. Gratie eforturilor depuse de oa
menii de stiintă. soia, originară din ținuturi 
subtropicale umede, a căpătat însușiri ca- 
re-i permit să crească si să dea recolte 
bune în condițiile unor veri relativ scurte 
si a unor precipitații reduse. Astfel, planta 
cucerește noi zone din sudul părții europe
ne a Uniunii Sovietice, unde pină nu de 
mult nu s-a cunoscut respectiva cultu
ră. A rezultat că soia are cea mai mare 
productivitate atunci cînd se aplică tehno
logia industrială. în care se concentrează 
toate procedeele moderne de cultivare me
canică a acestei plante. Pentru extinderea

metodelor moderne de cultivare au fost 
concepute noi agregate de lucrare a solu
lui, de aplicare a îngrășămintelor, semănă
tori și dispozitive speciale de recoltat, mon
tate la combinele cerealiere.

• PROGRESE IN TEHNICA 
GREFELOR. In prezent, chirurgia plas
tică și reparatorie își pune mari speranțe 
in grefele de dermă și de epidermă. Rea
lizarea unor culturi de piele sănătoasă, cu 
care să se poată acoperi întinse zone ale 
corpului afectate de plăgi, a încetat să mai 
constituie doar un vis. Actualmente, este 
posibil să se obțină si 70 cmp de epider
mă. pornind de 
recoltată de la 
vista „Urania" 
constă însă în 
foarte subțire și fragilă de substratul pe 
care s-a dezvoltat — o țesătură extrem de 
fină, acoperită cu o vaselină transparentă, 
în plus, trebuie realizată o bună slncro-

Ia un singur cmp de piele 
un pacient, precizează re- 
din R.D.G. Dificultatea 

a separa cultura de piele

nizare intre momentul în care cultura de 
piele este gata si cel în care plaga este 
pregătită pentru grefă. Grefele de epider
mă se află deocamdată intr-un stadiu ex
perimental. Rezultatele obținute pină acum 
sint insă încurajatoare. Cultura de piele 
îsi găsește aplicație si în tratarea cicatrice- 
lor retractile hipertrofice care desfigurea
ză persoanele cu arsuri grave. După o ar
sură profundă. în zona lezată, organismul 
fabrică. în mod anarhic, o piele nouă. însă 
această proliferare dermică este foarte in
estetică. De aceea, chirurgii încearcă să 
îndepărteze cît mai rapid țesutul necrotic 
și să recurgă la o grefă. Astfel, regent- • 
rea pielii poate fi stăpînită si controlată.

• PE STRUNELE... LASERULUI.
Un nou instrument muzical, rod al tehni
cii de virf. este harfa cu raze laser, reali
zată de curind in Franța. Noul tip de harfă 
are, drept strune, un fascicul de raze al unui 
laser cu puterea de 5 wați, care se îndreaptă

în 1/25 secunde dinspre o deschizătură pre
zentă în partea inferioară a instrumentului 
către o alta, aflată în partea superioară a 
acestuia. Fiecare deschizătură reprezintă o 
anumită notă. Pentru a obține o tonalitate 
definită, solistul întrerupe raza laser cu 
mina, impresionînd astfel un senzor foto- 
electric. Oglinda reflectoare a razelor laser 
este comandată. în cazul acesta, de către un 
microprocesor. Efecte deosebit de intere
sante. pentru reprezentații muzicale în 
condiții de lumină naturală, se pot obține 
cu harfa, din combinația a două lasere : 
unul cu argon si altul cu cripton de 50 de 
wați. în acest caz. notele înalte corespund 
razelor de culoare galbenă, iar notele mai 
joase razelor de culoare roșie si albastră. 
Cu ajutorul unui microprocesor, intensita
tea sunetului este determinată de mișcările 
mîinii. iar succesiunea sunetelor, de viteza 
acestor mișcări. Firește că tot cu ajutorul 
miinii se reglează și intensitatea luminii 
care, reflectată de către senzor, produce 
sunetul.
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

In favoarea lichidării rachetelor nucleare 
de pe continentul european

BONN 12 (Agerpres). — In orașul 
vest-german Flensburg a început 
„Ștafeta păcii-87“, la care parti
cipă peste 8 000 de sportivi din mai 
multe țări europene. In cadrul mi
tingului care a avut loc cu prilejul 
începerii acestei acțiuni de masă 
s-a relevat că lupta pentru pace 
impune unirea eforturilor tuturor 
oamenilor, indiferent de apartenen
ța lor politică. Realizarea „dublei 
opțiuni zero", privind lichidarea ra
chetelor sovietice și americane cu 
rază medie de acțiune, precum și a 
celor operativ-tactice. ar constitui

un prim pas spre lichidarea 
a armamentelor nucleare.

totală

BERLINUL OCCIDENTAL 12 (A- 
gerpres). — Zeci de mii de vest- 
berlinezi au participat la o puter
nică demonstrație în favoarea păcii 
desfășurată in centrul orașului. Ei 
s-au pronunțat pentru eliminarea 
imediată a tuturor „rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
pentru încetarea imediată a expe
riențelor nucleare și in favoarea 
unor pași noi în direcția dezar
mării.

Pentru crearea unei zone fără arme atomice 
în nordul Europei

REYKJAVIK 12 (Agerpres). — 
După încheierea lucrărilor sesiu
nii Consiliului N.A.T.O., la Reykja
vik a avut loc o demonstrație de 
masă a locuitorilor lslandei sosiți 
din diferite localități ale țării pen
tru a afirma voința de pace a po
porului islandez. Manifestanta pur-

tau panouri cu lozinci cerind ieșirea 
lslandei din N.A.T.O., lichidarea 
bazelor militare americafie din, 
țară, încetarea prezenței perma
nente a navelor militare americane 
cu arme nucleare la bord în nor
dul Atlanticului, crearea unei zone 
fără arme atomice în nordul Eu
ropei.
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Lucrările Conferinței ministeriale 
extraordinare a țărilor nealiniate 

privind cooperarea dintre țările în curs de dezvoltare
PHENIAN 12 (Agerpres). — în ca

drul Conferinței ministeriale extraor
dinare a țărilor nealiniate, consacra
tă cooperării Sud-Sud. care se des
fășoară la Phenian, delegația țării 
noastre a prezentat poziția Româ- 
riei, concepția si inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la necesitatea intensificării 
cooperării economice între țările în 
curs de dezvoltare ca factor de acce
lerare a progresului lor economic și 
social, de creștere a rolului lor în 
viata economică și politică interna
țională. în contextul eforturilor vi- 
zînd edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Soluționarea problemelor grave cu 
care se confruntă în prezent țările 
în curs de dezvoltare. în primul rînd 
subdezvoltarea și datoria externă —

s-a subliniat în intervenția dele
gatului României — constituie una din 
condițiile importante ale progresului 
acestor țări, intensificarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice 
dintre ele avînd menirea să impul
sioneze soluționarea unor asemenea 
probleme.

A fost relevată importanța 
propunerii președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind organi
zarea unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor în curs de dezvoltare, care 
să dezbată și să stabilească măsuri 
concrete, modalități de întărire a co
laborării dintre aceste state și, tot
odată, să definească o strategie co
mună pentru negocierile economice 
cu țările dezvoltate. în scopul li
chidării subdezvoltării și al edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Convorbiri 
cehoslovaco-chineze

PRAGA 12 (Agerpres). — La Pra- 
ga au avut loc convorbiri între 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și Zhao 
Ziyang, secretar general interimar 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, care întreprinde o vizită oficială 
de prietenie în R. S. Cehoslovacă. 
După cum transmit agențiile C.T.K. 
și China Nouă, au fost discutate 
probleme ale dezvoltării relațiilor bi
laterale, apreciindu-se ca necesară 
extinderea lor în continuare pe ter
men lung. O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor internaționale 
actuale, părțile subliniind importan
ța eforturilor în vederea realizării 
dezarmării, în primul rînd a celei 
nucleare.

Deschiderea lucrărilor Congresului
Partidului Comunist Finlandez

ORIENTUL MIJLOCIU
Atitudini în sprijinul convocării unei conferințe 
internaționale de pace în problemele din zonă

Fonduri pentru dezvoltare, nu pentru înarmare I
CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager

pres). — tn declarații publicate de 
presă, ministrul mexican al rela
țiilor externe, Bernardo Sepulveda, 
s-a pronunțat împotriva cursei în- 

ț armărilor, arătînd că alocarea de

.—

fonduri uriașe pentru producerea 
de noi arme ih detrimentul progra- i 
melor de dezvoltare nu poate con- < 
tribui la stabilitatea politică și so- ’ 
cială a națiunilor. *

___________ \

„Apelul de la Harare"
Participarea activă la lupta pentru pace — misiunea cea mai 

importantă a mijloacelor de iniormare in masă
HARARE 12 (Agerpres). — La Ha

rare s-au încheiat lucrările reuniunii 
miniștrilor informațiilor din țările 
nealiniate. Participanții au adoptat 
documentul intitulat „Apelul de la 
Harare", în care se arată că cea mai 
importantă misiune a mijloacelor de 
informare în masă o constituie par
ticiparea activă la lupta pentru pace 
.și securitate, pentru reducerea și li
chidarea tuturor tipurilor de arme, 
pentru întărirea prieteniei si coope
rării între popoare. Declarația comu
nă adoptată de participanții la reu
niune subliniază că între țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare 
se menține o prăpastie adincă în 
sfera informațiilor, prăpastie produ
să în urma dominației agențiilor de 
presă transnaționale și a înapoierii 
tehnologice a tinerelor state. Este 
important pentru țările în curs de

dezvoltare să-și unească eforturile 
în direcția dezvoltării presei, ra
dioului și televiziunii, a înlocuirii 
propagandei ostile cu o informare 
obiectivă, care să răspundă scopuri
lor mișcării de nealiniere, relevă 
documentul. Schimbul de informații 
trebuie să se desfășoare cu respec
tarea strictă a principiilor suverani
tății, independentei și neamestecului 
în treburile interne ale altor state, 
arată documentul, chemînd toate sta
tele membre ale mișcării de neali
niere să nu pună la dispoziție teri
toriile lor pentru diversiuni ideolo
gice împotriva altor state. Declarația 
se pronunță pentru eliminarea siste
mului de apartheid din sudul Afri
cii, încetarea actelor agresive ale re
gimului de la Pretoria împotriva 
statelor independente vecine si pen
tru decolonizarea Namibiei.

CAIRO 12 (Agerpres). — Egiptul 
și Brazilia evidențiază importanța 
realizării unei păci drepte și cuprin
zătoare în Orientul Mijlociu — re
levă comunicatul publicat în urma 
vizitei la Cairo a ministrului brazi
lian de externe. Roberto de Abreu 
Sodre. Părțile s-au pronunțat în fa
voarea unei conferințe de pace în 
problemele Orientului Mijlociu, cu 
participarea tuturor celor implicați. 
De asemenea. Egiptul și Brazilia 
consideră necesare încetarea războ
iului dintre Irak și Iran, angajarea 
de negocieri între cele două state 
care să conducă la o reglementare 
pașnică a conflictului, informează 
agenția M.E.N.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — în cursul unei conferințe 
de presă care a avut loc la sediul 
Națiunilor Unite din New York, se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a cerut Consiliului 
de Securitate să adopte o rezoluție 
care să prevadă o formulă cuprin
zătoare a tuturor aspectelor privind 
reglementarea conflictului dintre Iran 
și Irak. El a cerut ca încă din acest 
an să se depună eforturi multila
terale în direcția soluționării con
flictului din Orientul Milociu. în con
formitate cu. rezoluțiile O.N.U. în 
această problemă. Remarcînd înregis
trarea unui oarecare progres în di
recția convocării unei conferințe in
ternaționale în problema Orientului 
Mijlociu, secretarul general al O.N.U. 
a subliniat că toate părțile interesa
te. toți membrii Consiliului de Secu
ritate consideră o asemenea confe
rință drept o cale de soluționare a 
conflictului din Orientul Mijlociu.

BEIRUT 12 (Agerpres). — în Liban 
au continuat eforturile pentru nor

malizarea situației interne. Actualul 
prim-ministru al guvernului libanez 
de uniune națională, Selim Al Hoss, 
s-a întîlriit cu ambasadorii la Beirut 
a.i țărilor membre permanente ale 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
Discuțiile s-au axat pe probleme 
.privind ultimele evoluții pe plan 
.politic după asasinarea fostului pre
mier Rashid Karame, informează 
agenția KUNA.

Pe de altă parte, se arată că în 
zona Al Mazraa, din sectorul de 
vest al capitalei libaneze, au avut 
loc două explozii soldate cu rănirea 
unei persoane și cu pagube mate
riale.

TUNIS 12 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a 
adresat un mesaj urgent secretaru
lui general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, referitor la practicile Is
raelului împotriva palestinienilor din 
teritoriile ocupate de pe malul de 
vest al Iordanului și Gaza — infor
mează agenția W.A.F.A. în mesaj 
se arată că forțele israeliene de o- 
cupație au atacat mai multe orașe, 
sate și tabere de refugiați palesti
nieni. declarindu-le zone militare în
chise. percheziționează locuințe, ope
rează sute de arestări.

KUWEIT 12 (Agerpres). — Emira
tele Arabe Unite nu vor oferi faci
lități militare marinei americane, a 
declarat ministrul petrolului și re
surselor minerale. Mani Said AI-O- 
teiba. într-un interviu acordat zia
rului kuweitian „Al Qabas". Trebuie 
să împiedicăm forțele navale străi
ne să pătrundă in apele noastre te
ritoriale și tocmai acest lucru inten
ționează să-l facă Emiratele Arabe 
Unite, a adăugat vorbitorul, citat de 

’ agenția China Nouă,

Încheierea convorbirilor 
oficiale bulgaro-mongole

SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat convorbirile oficiale 
bulgaro-mongole. Potrivit agenției 
B.T.A., Conducătorii de partid și de 
stat, bulgar și mongol, Todor Jivkov 
și, respectiv, Jambin Batmunh, au 
dat o înaltă apreciere cooperării bi
laterale în diverse domenii. în 
cursul convorbirilor au fost analiza
te și o serie de probleme ale actua
lității internaționale, subliniindu-se 
necesitatea întăririi unității tuturor 
forțelor progresiste și democrate de 
pe planeta noastră pentru preîntîm- 
pinarea unei catastrofe nucleare.

Todor Jivkov și Jambin Batmunh 
au semnat Tratatul de prietenie și 
colaborare dintre R.P. Bulgaria și 
R.P. Mongolă pe o perioadă de 20 de 
ani.

1~

Declarația Consiliului ministerial al N. A.T.C1
privind eventualul acord de lichidare a rachetelor din Europa
REYKJAVIK 12 (Agerpres). — La 

Reykjavik au luat sfîrșit lucrările 
Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
Miniștrii de externe ai țărilor mem
bre ale alianței nord-atlantice, se a- 
rată in declarația finală adoptată în

încheierea reuniunii, s-au pronunțat 
în sprijinul unei „verificări globale 
și eficiente" a acordului care ar pre
vedea lichidarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și operativ-tactiee 
sovietice și americane din Europa.

SEUL 8 Se intensifica mișcarea națională 
împotriva regimului dictatorial

SEUL 12 (Agerpres). — La Seul și 
In alte orașe ale Coreei de Sud au 
continuat manifestațiile împotriva 
regimului dictatorial. Răspunzind la 
chemarea lansată de Partidul Demo
crat al Reunificării, cea mai- puter
nică formațiune politică de opoziție, 
zeci de mii de cetățeni au luat parte, 
pentru a doua zi consecutiv, la 
mișcarea națională de protest împo
triva regimului represiv instaurat de 
militari, cerind demisia imediată a 
actualului guvern, adoptarea unei 
noi constituții, desfășurarea sufra

giului general, direct pentru ale
gerea președintelui țării, democra
tizarea întregii vieți politice și so
ciale.

în speranța de a reduce amploarea 
valului de protest, autoritățile au 
mobilizat circa 100 000 de polițiști. 
Poliția a folosit masiv bombe 
cu gaze lacrimogene. iar de
monstranții au replicat cu sticle in
cendiare și pietre, producîndu-se 
ciocniri violente. Aproape 4 000 de 
persoane au fost arestate.

PRETORIA 12 (Agerpres). — Mă
sura privind prelungirea stării de 
urgență în Africa de Sud a declan
șat un puternic val de proteste pe 
plan intern. în mai multe orașe- 
ghetou locuite de populația de cu
loare au avut loc ample demonstra
ții antiapartheid. Ca de obicei, politia 
a intervenit cu brutalitate. în locali
tatea Sobantu. din provincia Natal, 
împotriva mulțimii s-a deschis 
focul.

Frontul Unit Democratic (U.D.F.), 
marele sindicat COSATU și organi
zații ale cultelor religioase au chemat 
populația la o campanie națională 
de protest față de regimul de la 
Pretoria. în urmă cu un an. la 12 iu
nie, autoritățile rasiste au instituit 
starea de urgentă în țară, în virtutea 
căreia'peste 500 de persoane au fost 
ucise, iar 25 000 aruncate în închi
soare. între cei aflați în detențiune 
figurează 9 000 de copii.

Un număr de șase organizații stu

dențești au cerut legalizarea Congre
sului Național African (A.N.C.), 
principala grupare politică a popu
lației de culoare, majoritară, precum 
și eliberarea tuturor deținuților po
litici. într-un comunicat dat publici
tății se reclamă abolirea sistemului 
de apartheid, ridicat la rang de lege 
în R.S.A., relev în du-se că, „în ciuda 
interdicțiilor de a avea loc de
monstrații, impuse de starea de ur
gență, formele" de protest se vor in
tensifica".

HARARE 12 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Congresului 
Național African (A.N.C.) a decla
rat, în capitala Republicii Zimbabwe, 
că organizația sa va răspunde prin 
intensificarea acțiunilor de luptă 
măsurii rasiștilor șud-africani de a 
prelungi starea de urgență. El a a- 
rătat că regimul lui Pieter Botha 
nu va reuși prin nici o măsură să 
înăbușe mișcarea patriotică de re
vendicări politice și sociale.

HELSINKI 12 (Agerpres). — Vi
neri dimineața s-au deschis la Hel
sinki lucrările celui de-al XXT-lea 
Congres al Partidului Comunist Fin
landez, la care participă reprezen
tanți a 30 de partide comuniste și 
muncitorești, între care și Partidul 
Comunist Român, precum și ai unor 
mișcări de eliberare națională.

în prima ședință, delegații au 
aprobat ordinea de zi a congresului, 
care cuprinde raportul asupra activi
tății partidului în perioada care a 
trecut de la precedentul congres și 
sarcinile pentru" etapa următoare, 
propunerile Comitetului Central cu 
privire la înnoirea programului și 
modificarea statutului partidului, 
precum și alegerea noilor organe de 
conducere.

în raportul prezentat de președin
tele partidului, tovarășul Arvu 
Aalto, se subliniază că P.C. Finlan
dez va acționa pentru realizarea unor 
transformări democratice, progresis
te în viata societății finlandeze. în 
interesul clasei muncitoare, al tutu
ror oamenilor muncii, pentru pro
movarea unei politici de pace și co
laborare internațională. P.C. Finlan
dez — a arătat președintele partidu
lui — se pronunță pentru eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa, ceea ce va 
constitui un prim, pas concret în 
direcția dezarmării nucleare, pentru 
crearea de zone denuclearizate in 
nordul și centrul Europei. în Balcani 
și în alte regiuni ale lumii.

Congresul Partidului Comunist Tunisian
TUNIS 12 (Agerpres). — La Tunis 

au început lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P. C. Tunisian. 
Pe agenda lucrărilor figurează pro
bleme privind elaborarea liniei po
litice a Partidului în. condițiile dez
voltării actuale a societății tunisiene 
Si aprobarea proiectului noii redac

tări a statutului partidului. Raportul 
C.C. al partidului a fost prezentat 
de Mohamed Harmel, secretar ge
neral al P. C. Tunisian, care a ana
lizat activitatea partidului în. pe
rioada care a trecut de la ultimul 
congres.

Conferința națională a Partidului Comunist Francez
PARIS 12 (Agerpres). — La Paris 

S-au deschis lucrările Conferinței 
Naționale a P. C. Francez. Raportul 
la conferință a fost prezentat de

secretarul general al P.C.F.. Georges 
Marchais. care a analizat sarcinile j 
comuniștilor in vederea pregătirii F 
alegerilor prezidențiale de anul 
viitor.

E DE PRESA
scurt

SESIUNE. Cea de-a XlII-a se
siune a Consiliului Mondial al A- 
limentației și-a încheiat lucrările 
în capitala R.P. Chineze prin a- 
doptarea „Declarației de la Beijing" 
— anunță agenția China Nouă. în 

I document se atrage atenția asupra 
numărului crescînd de pierderi de 

I vieți omenești datorate foametei și 
subnutriției, arătîndu-se, în același 
timp, că omenirea dispune de po- 

Isibilițăți pentru soluționarea pro
blemei alimentației. „Declarația de 
la Beijing" se pronunță în favoa
rea intensificării cooperării regio- 

| nale si a celei Sud-Sud în dome- 
| mul producției de alimente. în dez

voltarea sectorului agroindustrial.
ALEGERI. Potrivit rezultatelor 

r dăfîhitive ale alegerilor de 
miercuri pentru desemnarea repre- 

I zentantilor spanioli în Pârlameri- 
I tul. C.E.E., cel mai mare număr de 

mandate a revenit Partidului So- 
■ cialist Muncitoresc Spaniol, care a 

obținut 29 locuri. El este urmat 
de principalul partid de opoziție. 
Alianța Populară — 17 mandate, 
Centrul Democratic și Social — 7. 

| Stingă Unită, din care fac parte și 
comuniștii — 3.

MANIFESTĂRI. în Marea Jama- 
hirie Arabă Libiană Populară So- 

Icialistă au avut loc manifestări 
consacrate „Zilei evacuării", care 
marchează aniversarea lichidării 
bazelor si trupelor străine de pe 

I teritoriul tării. La Tripoli a fost 
aprinsă „flacăra victoriei", iar in 
alte locuri din capitală și din tară 

. au avut loc festivități.
LA BUDAPESTA, după cum 

transmite agenția M.T.I.. a avut .loc 
o întilnire a unor membri, ai Cq- 

| mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și at- 

i tor conducători palestinieni cu re

prezentanți ai forțelor iubitoare de 
pace din Israel, care au făcut un 
schimb de opinii cu privire la po
sibilitățile instaurării păcii în 
Orientul Mijlociu.

RECONCILIERE. Conducerea 
Consiliului Rezistenței Naționale 
din Uganda a aprobat propunerea 
președintelui țării, Yoweri Muse
veni. de a se acorda amnistia gru
părilor rebele care au acționat îm
potriva autorităților legale de la 
Kampala. Viitoarea lege nu se va 
aplica persoanelor ce s-au făcut vi
novate de crime. Prin prevederi
le viitorului decret, toți cei ce vor 
depune armele se vor putea reîn
cadra în activitatea tării, contri
buind astfel la aplicarea politicii 
de reconciliere națională, promova
tă de actualele autorități, după 12 
ani de război civil.

CONSULTĂRI. Guvernatorul ge
neral al insulelor Fiji, Penaia Gani- 
lau, a anunțat convocarea a două 
consultări electorale. După cum 
transmite agenția EFE, seva întruni 
mai întîi o adunare constituantă 
cu scopul de a aduce amendamen
te constituției în așa fel îneît să 
reflecte mai bine drepturile popu
lației indigene din arhipelag. 
(Populația insulelor Fiji este indi
genă în proporție de 47 la sută. 49 
la sută constind . din elemente de 
origine indiană).

POZIȚIE. „Mexicul își menține 
poziția sa în favoarea concertării 
tuturor eforturilor pe plan inter
național in direcția combaterii fer
me a consumului de droguri și a 
traficului ilicit de stupefiante" — se 
spune intr-un document dat publi
cității, la Ciudad de Medico, de 
procuratura" generală a țării. „So
luționarea acestei probleme majo
re cu care este confruntată in pre

zent omenirea necesită unirea. în 
mod solidar, a tuturor eforturilor . 
naționale".

ÎNTREVEDERE. Ministrul spa
niol de externe. Francisco Fernan- i 
dez Ordonez, a avut la Reykjavik > 
o întrevedere cu secretarul de ștaț 
american, George Shultz. Dialo- I
gul a ocazionat o trecere în reviS- | 
tă a problemelor legate de reduce
rea prezenței militare americane < 
in Spania.

DECLARAȚIE. Partidul Poporu
lui din Panama a dat publicității 1 
o declarație ,în care se arată că. o 
soluție efectivă la criza politică in
ternă actuală trebuie să aibă in , 
vedere realizarea unui acord poli
ție în problemele social-economice 
ale țării și promovarea unor trans- . 
formări democratice, progresiste. 
Declarația lansează apelul cornu- I 
niștilor panamezi in care se arată : 
„Avem nevoie de o politică in fa- i 
voarea soluționării problemelor j 
care stau în fața maselor largi 
populare panameze de apărare a < 
intereselor naționale".

NOI CIOCNIRI între detașamen
tele Frontului Farabundo Marți 
pentru Eliberare Națională | 
(F.M.L.N.) și trupele salvadoriene 
au fost înregistrate în departa- > 
mentele San Vicente și Chalate- 
nango — informează agenția Pren- 
sa Latina. Potrivit postului de ra
dio „Venceremos". in ultimele 15 
zile, forțele insurgente au scos din | 
luptă, numai în departamentul 
Chalatenango, peste 90 de militari i 
salvadorieni.

LA BORDUL COMPLEXULUI , 
ORBITAL SOVIETIC. în ultimele 
două zile, cosmonauții sovietici r 1 
continuat cercetările cu ajutoru. 
telescoapelor Roentgen, instalate 
la bordul modulului astronomic ț 
„Quant" din cadrul complexului 
orbital „Mir" — relatează agenția 
T.A.S.S. Ei și-au consacrat ziua de | 
vineri efectuării ultimelor pregă
tiri in vederea ieșirii in spațiul li- I 
ber. urmînd ca această operațiune I 
să înceapă seara tirziu.

DUPĂ reuniunea interoccidentala de la veneția

Dosarele rămîn deschise
S-a încheiat cea de-a 13-a reuniu

ne a liderilor celor șapte state occi
dentale industrializate — S.U.A., Ja
ponia. Italia. Canada. Marea Brita- 
nie. Franța și R.F. Germania — 
desfășurată la Veneția — partici
panta adoptînd o serie de documen
te, atît în domeniul economic, cit 
și în cel politic. într-adevăr. deși în 
mod oficial aceste intîlniri sînt de
numite „conferințe economice la 
nivel înalt", in ultimii ani. tematica 
politică a căpătat o pondere mereu 
creseîndă.

Este adevărat că există o legătură 
organică între problemele econo
mice și cele politice. Dar ponderea 
problematicii politice pe agenda 
reuniunii de la Veneția a fost în 
mod deosebit determinată de recen
tele evoluții, de mare însemnătate 

și complexitate, din viața interna
țională. Reuniunea „celor 7“ a avut 
loc într-o perioadă în care, la Ge
neva, în cadrul negocierilor sovieto- 
americane. s-a conturat pentru pri
ma oară posibilitatea realizării unui 
acord în ce privește eliminarea euro- 
rachetelor. cerință stringentă a tu
turor popoarelor continentului. Or, 
se știe că în această privință intre 
unii dintre membrii N.A.T.O. (cu ex
cepția Japoniei, toate celelalte țări 
participante la întîlnirea de la Ve
neția sînt membre ale pactului 
atlantic) au existat poziții diver
gente : în timp ce S.U.A. s-au de
clarat in favoarea așa-numitei du
ble opțiuni zero, respectiv a lichi
dării rachetelor nucleare interme
diare cu rază atît mai lungă, cit și 
mai scurtă de acțiune (operativ- 
tactice), alte țări. în primul rînd 
R.F. Germania, invocînd așa-zise 
„disparități" in domeniul armelor 
convenționale, s-au pronunțat împo
triva lichidării rachetelor operativ- 
tactice, guvernul vest-german adop
tînd o poziție mai flexibilă doar 
sub presiunile opiniei publioe in
terne (clar exprimate la recentele 
consultări electorale) și abia în 

preajma reuniunii de la Veneția, 
cînd se evidențiau riscurile izolării.

Subliniind „omisiunile" din do
cumentele reuniunii privind aceste 
aspecte, observatorii sînt de părere 
că eforturile pentru crearea unei 
platforme unice în problemele refe
ritoare Ia eurorachete nu s-au sol
dat cu rezultatele dorite și că găsi
rea unei soluții în acest sens a fost 
transferată sesiunii Consiliului 
N.A.T.O., de la Reykjavik. Acest 
„balans" între „Da" și „Nu“, dacă 
se poate spune așa, denotă persis
tenta vechiului mod de a aborda și 
gindi aspectele fundamentale ale 
relațiilor politice internaționale, a 
rezistențelor pe care le îhtîmpină 
extirparea „fetișului nuclear".

O altă problemă care a atras 
atenția observatorilor privește situa
ția din zona Golfului, respectiv in
tenția S.U.A. de a intensifica pre
zența navală nu numai proprie, ci. 
în general, occidentală in această 
parte a lumii, ceea ce ar fi de na
tură să complice și mai mult situa
ția existentă. Astfel, înainte și în 
timpul reuniunii de la Veneția, 
S.U.A. au cerut aliaților lor să 
participe la asemenea acțiuni, ceea 
ce majoritatea participanților au re
fuzat. Viața arată că esențialul îl 
constituie nu „diplomația canonie- 
relor", chiar practicată în forme noi, 
sau cu argumente noi, ci acțiunile 
constructive pentru stingerea con
flictului.

în ce privește tematica economică, 
discuțiile, pozițiile și documentele 
adoptate s-au proiectat pe fundalul 
fenomenelor din ce în ce mai ne
gative din economia internațională : 
încetinirea ritmului de creștere In 
aproape toate țările occidentale in
dustrializate ; dezechilibrele comer
ciale între țările occidentale indus
trializate și. implicit,-tensiunea eres- ■ 
cîndă din „triunghiul contradicțiilor" 
(S.U.A. — Japonia — C.E.'E.) ; per
sistenta serioaselor divergente în

(din actualitatea politică) -

problema politicilor agricole ; dete
riorarea tot mai- accentuată a situa
ției economice a țărilor în • curs de 
dezvoltare. în special datorită crizei 
datoriei externe.

Dosarele care s-au aflat pe masa 
reuniunii de la Veneția nu au putut 
să facă abstracție de faptul că esti
mările F.M.I.. ca si cele ale O.E.C.D., 
prevăd ca inevitabilă noua reducere 
a ritmului de creștere economică în 
țările occidentale industrializate — 
de la 2,4 la sută. în medie. în 1986 
la 2,3 la sută în 1987, spre deosebire 
de prognoza de 3,1 la sută. în 
același timp, au crescut disparitățile 
dintre balanțele comerciale ale Ja
poniei (cu un exoedent de 90 de 
miliarde de dolari), C.E.E. (cu un 
excedent de 40 de miliarde de do
lari) și S.U.A. (cu un deficit de 
170 de miliarde de dolari, dintre 
care 51 de miliarde cu Japonia și 17 
miliarde cu R.F. Germania), stări de 
lucruri cu implicații negative di
recte asupra schimburilor comerciale 
internaționale în ansamblu.

Un loc deosebit a ocupat In dis
cuțiile la nivel înalt din „orașul 
lagunelor" problema datoriei ex
terne, care frinează posibilitățile de 
progres ale țărilor in cura de dez
voltare. Pe această temă, secretarul 
general al O.N.U. a adresat întîlnirii 
un mesaj-apel. în timp ce președin
tele Uruguayului, într-o scrisoare 
trimisă de asemeni participanților — 
în numele „Consensului de la Car
tagena"— arată că este „imposibil 
să realizezi în același timp și dez
voltarea, și asigurarea serviciului 
datoriei externe". Din păcate. în
tîlnirea nu a evidențiat sau enunțat 
nimic concret în această problemă, 
ce tinde să devină vitală pe plan 
mondial.

în această situație, ceea ce carac
terizează documentele reuniunii sînt 
îndeosebi apelurile și căutările unor 
„formule magice", cțim denumesc 
comentatorii occidentali practicile 

de „coordonare" a politicilor eco
nomice naționale, ca și declarațiile 
de bune intenții, în loc de măsuri 
practice. Chiar și unele „gesturi" 
mai concrete, ca programul anunțat 
înaintea reuniunii de guvernul ja
ponez de deschidere a pieței interne 
in vederea reducerii imensului exce
dent comercial, ca și „cadoul" făcut 
japonezilor de către președintele 
S.U.A. prin reducerea sancțiunilor

Italia, din
Vineri seara s-a încheiat campania 

electorală pentru cea de-a cincea 
consultare electorală anticipată 
(după cele din 1972. 1976, 1979 și 
1983), considerată de un ziar mi
lanez ca „o adevărată bătălie pen
tru viitorul țării". După cum se știe, 
criza de guvern care a adus din nou 
pe cei peste 45 de milioane de ale
gători în fata urnelor s-a declanșat 
ca urmare a neînțelegerilor dintre 
democrat-creștini și socialiști — 
principalele forte ale coaliției guver
namentale pentapartide — în legătu
ră cu preluarea funcției de premier, 
deținută de socialistul Bettino Craxi, 
de către un lider democrat-creștin — 
așa cum prevedea un acord anterior 
de principiu. Dincolo de aceasta, 
s-a apreciat că între cei doi princi
pali parteneri ai fostei formule gu
vernamentale au existat divergențe 
de fond de păreri asupra unor as
pecte esențiale ale politicii interne 
— în primul rînd economice, ca și 
ale politicii externe.

Este adevărat că „perioada Craxi" 
a fost marcată, îndeosebi pe plan e- 
conomic, de o serie de rezultate pozi
tive. în ultimii trei ani, produsul in
tern brut a crescut în proporție de 
9 la sută, iar1 inflația a coborit la 
circa 3,5 la sută, astfel îneît Italia a 
ajuns să depășească Anglia în ca
drul țărilor capitaliste dezvoltate. 
Din păcate insă, alte probleme im
portante, cum sînt ocuparea forței 
de muncă sau dezechilibrul dintre 
nordul și sudul tării, nu numai că 
nu și-au găsit rezolvare, dar s-au 
cronicizat în continuare. La sfîrșitul 

comerciale, s-au înscris în aceeași 
sferă, departe de acele schimbări 
structurale necesare actualului sis
tem economic internațional.

Scepticismul observatorilor In oe 
privește transpunerea în practică a 
intențiilor declarate la Veneția 
(agenția spaniolă EFE arăta că 
unii participant pleacă de la Vene
ția „cu mîinile goale") a fost ex
primat de aceeași agenție care spu- 

nou în fața urnelor
anului trecut, numărul șomerilor de
pășea 2,5 milioane, cu mai bine de 
jumătate de milion hriai mult față 
de 1982.

Toate aceste chestiuni s-au aflat, 
cum era și firesc, în centrul dezba
terilor electorale, dar mai mult ca 
orice s-a discutat în jurul viitoarei 
formule guvernamentale. Dincolo de 
reproșurile pe care membrii fostei 
coaliții, respectiv principalii săi pro
tagoniști, și le-au adresat reciproc, nu 
s-a realizat însă nici un fel.de con
sens în jurul unei eventuale reînvieri 
a fostei formule pentapartide. Nici 
conferințele de presă televizate și 
nici ultimele mitinguri care au pre
mers încheierea campaniei electorale 
nu au adus clarificări în această 
chestiune.

Unica propunere concretă și des
chisă a prezentat-o Partidul Comu
nist Italian, care s-a pronunțat, chiar 
de la începutul campaniei electorale, 
pentru o alternativă democratică, 
pentru o schimbare efectivă în mo
dul de a conduce țara. Comuniștii, 
după cum declara secretarul general 
al P.C.I., Alessandro Natta, au în ve
dere formarea unei majorități pe 
baza unei înțelegeri în jurul unui 
program clar, precis, o majoritate 
deschisă tuturor forțelor democra
tice — laice sau catolice. Din acest 
punct de vedere, cu deosebit interes 
este privit faptul că pe listele elec
torale ale P.C.I. au acceptat să can
dideze o serie de importante perso
nalități politice, culturale, ca și din 
domeniul economiei și al finanțelor, 
care, în legislaturile trecute, au des
fășurat activitate parlamentară în 

nea într-un comentariu de la fața 
locului : „Exceptind prima întilnire 
la nivel înalt a «celor 7»- de la Ram
bouillet. celelalte au sfîrșit prin a 
evidenția rupturi mai mari, sau mai 
mici între angajamentele asumate 
și comportamentele adoptate de 
semnatari". Si, astfel, dosarele ră
mîn în continuare deschise.

Valentin PĂUNESCU

cadrul Partidului Socialist sau al 
altor formațiuni politice din arcul 
constituțional. Programul electoral 
al P.C.I. cuprinde o serie de iniția
tive privind asigurarea ocupării for
ței de muncă, protejarea mediului 
înconjurător. înfăptuirea de reforme 
în domeniile învătămint.ului. cercetă
rii științifice, impozitelor si infor
mației, depășirii dezechilibrelor 
existente între nordul și sudul țării.

Programele celorlalte partide sînt 
mai ev.azive,., . mulțumindu-se cu 
unele generalități. ----... ..

în_ ceea ce privește politica ex
ternă, există un consens, practic, 
între toate formațiile politice în le
gătură cu necesitatea eliminării ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa și stabilirea nivelului ge
neral al înarmărilor la niveluri cit 
mai reduse posibil.

Desigur, verdictul alegătorilor, 
care va fi cunoscut in cursul nopții 
de luni spre marți, va evidenția evo
luția pe care urmează s-o aibă ra
porturile dintre formațiunile politice 
ale arcului constituțional în perioa
da care urmează. Pronosticurile 
avansate, ca și indicațiile pe care le 
dau unul sau altul din sondajele de 
opinie vorbesc de posibilitatea unei 
oarecare scăderi a voturilor acordate 
partidelor mari și de o eventuală 
avansare a socialiștilor. In general 
însă, observatorii sînt de părere că 
rezultatele alegerilor nu vor schim
ba prea mult actualul raport de for
țe din țară.

Roma.
Radu BOGDAN

Rezultatele alegerilor 
din Anglia

LONDRA 12 (Agerpres). — Parti- < 
dul Conservator, condus de Mâi-garfet ț* 
Thatcher, a ieșit cîștigător în alege
rile generale anticipate care au avut 
loc la 11 iunie. Deși nu au foșt co
municate încă cifrele definitive, 
după numărarea majorității voturi
lor, a reieșit că acesta avea asigu
rate 350 de locuri în noul parlament.

Partidul Laburist, principalul con
tracandidat, a obținut 226 de man
date, iar alianța dintre Partidul Li
beral și Partidul Social-Democrat — 
16. restul revenind unor grupări de 
mai mică importanță.

Datoria externă a țărilor 
africane tot mai apăsătoare

CAIRO 12 (Agerpres). — La Cairo 
s-au desfășurat lucrările comune a- 
nuale ale consiliilor guvernatorilor 
— organisme de conducere ale Băn
cii Africane de Dezvoltare și Fon
dului African de Dezvoltare. Au fost 
discutate probleme privind datoria 
externă a țărilor continentului, so
luționarea dificultăților cu oare se 
confruntă statele Africii în domeniul 
alimentar si întreprinderea de ac
țiuni pentru asigurarea necesarului 
intern prin eforturi proprii.

Situația economică șl financiară 
internațională se deteriorează pe 
seama țărilor în curs de dezvolta
re. a declarat reprezentantul Iugo
slaviei la conferință. Problema da
toriilor s-a transformat într-o criză 
internațională, care se adîncește con
tinuu. a spus el. adăugind că ac
tuala strategie economică a țărilor 
industrializate nu permite o redre
sare si o creștere economică în ță
rile împovărate de datorii, care în- 
tîmpină dificultăți tot mai mari în 
onorarea obligațiilor lor financiare. 
Reprezentantul iugoslav a subliniat 
necesitatea unei acțiuni internațio
nale coordonate si a unor eforturi 
cpncertate urgente din partea state
lor debitoare si creditoare.
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