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AL ACTIVITĂȚII POLITICO - IDEOLOGICE
„Să facem astfel incit activitatea ideologică, politico

educativă să se transforme într-o puternică forță care să
determine dezvoltarea societății noastre socialiste, ridi
carea pe noi trepte de civilizație a poporului nostru

NICOLAE CEAUȘESCU

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Mohamed Loutfi Farhat, secretar al Comitetului

Popular General pentru Planificare din Libia

Realizarea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism implică in 
mod esențial abordarea in spirit 
creator a problematicii edificării 
noii orinduiri, dezvoltarea și îm
bogățirea pe această cale a teoriei 
revoluționare. Viața însăși impune, 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul la cel de-al XlII-lea 
Congres al P.C.R.. „dezvoltarea și 
îmbunătățirea continuă a concepției 
noastre revoluționare despre lume 
și viață, a activității ideologice. 
Ceea ce am realizat pină acum și 
ceea ce cunoaștem astăzi constituie 
baza pentru o nouă cunoaștere și o 
nouă dezvoltare a teoriei, a concep
ției despre lume și viață".

Necesitatea abordării creatoare 
a adevărurilor generale ale teoriei 
revoluționare în procesul dezvoltării 
activității politico-ideologice este cu 
atît mai actuală în prezent, cind a 
sporit considerabil complexitatea 
vieții sociale, cînd procesul revolu
ționar cunoaște o etapă calitativ 
nouă, o intensificare fără precedent 
a proceselor transformatoare în toa
te domeniile vieții sociale, cînd evo
luția societății contemporane este 
puternic influențată de impactul re
voluției științifico-tehnice.

Formarea și consolidarea culturii 
politice socialiste a oamenilor mun
cii, dezvoltarea conștiinței lor revo
luționare reprezintă în aceste condi
ții una din direcțiile esențiale ale 
activității partidului,
rolului său conducător 
Ea este concepută ca 
grantă a intregii opere 
a societății socialiste.

Așa cum este cunoscut, o reali-

ale exercitării 
in societate, 
parte inte- 
de edificare

zare definitorie pentru momentul 
istoric pe care l-a marcat Congre
sul al IX-lea este aceea de a fi 
deschis un orizont innoitor în acest 
domeniu esențial al activității teo
retice și practic-politioe a partidului 
nostru! >

Se poate afirma cu deplin temei 
că spiritul de profund dinamism re
voluționar inaugurat cu peste 
două decenii in urmă și-a pus 
din plin amprenta asupra în
tregii dezvoltări a societății socia
liste românești in cei 22 de ani care 
au trecut dc atunci, asupra activită
ții partidului, asupra desfășurării 
procesului de edificare a societății 
socialiste in România. înfăptuirile 
poporului nostru din această perioadă 
sint astfel nemijlocit legate de elabo
rarea științifică de către partidul 
nostru, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a căi
lor de dezvoltare a României și de 
transpunerea perseverentă în viață 
a acestei concepții politice. Princi
piile cu caracter general privind 
creșterea rolului conștiinței revoluțio
nare în procesul edificării noii so
cietăți s-au concretizat în acești ani 
în măsurile adoptate de partid pen
tru intensificarea activității poli
tico-educative, pentru creșterea con
tribuției sale la cunoașterea proce
selor econom ico-sociale contempo
rane și la dinamizarea construcției 
socialiste.

Pentru etapa pe care o parcurgem 
în prezent, experiența a dovedit că 
analiza aprofundată a problemelor 
fundamentale ale stadiului de dez
voltare a societății și a căilor de 
asigurare in continuare a progresu
lui multilateral al noii orinduiri, în
treprinsă la Plenara lărgită din iu
nie 1982 a C.C. al P.C.R., la Confe-

rința Națională a partidului 
lași an și în documentele 
sului al XlII-lea, a avut și 
rol de o deosebită importanță, 
a evidențiat 
noi a căror 
constituie îndatorirea majoră a fac
torului politic în orice societate și 
cu atît mai mult în societatea so
cialistă, care înfăptuiește pentru 
prima dată la scara istoriei proiec
tul revoluționar al făuririi conștien
te de către popor a propriei sale is
torii. Sint implicate aici, desigur, 
continuitatea, permanența demersu
lui analitic îndreptat spre cunoaș
terea și anticiparea unor asemenea 
procese sociale esențial noi la scara 
istoriei.

Bazată pe o asemenea cunoaștere 
— permanent actualizată — a dina
micii fenomenelor sociale, activitatea 
politico-educativă are rolul de mare 
răspundere de a dinamiza procesul 
constituirii unei noi conștiințe so
ciale, de a anticipa transformările 
care se produc în condiția socială a 
omului, in procesele moderne de 
muncă, precum și, in genere, in via
ța economică și socială a societății 
noastre.

Programul ideologic adoptat de 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
iunie 1982, cape a devenit, prin 
Hotărîrea Congresului al XlII-lea, 
parte integrantă a Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, definește 
cu claritate direcțiile Înaintării în 
continuare a procesului revoluțio
nar. El pune în fața întregului nos
tru popor obiective mobilizatoare, a

din ace- 
Congre- 
are un 

Ea 
procese și tendințe 

studiere și stăpinire

Tovarășul 
președintele 
România, a 
lie, pe Mohamed Loutfi Farhat, se
cretar al Comitetului Popular Gene
ral pentru Planificare din Marea 
Jamahirie Arabă Libiană Populară 
Socialistă, aflat în vizită în țara 
noastră cu prilejul lucrărilor oelei 
de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-libiene de 
cooperare economică și tehnică.

Oaspetele a mulțumit pentru pri
mire și a transmis > președintelui 
Nioolae Ceaușescu, din partea colo
nelului Moammer Al-Kadhafi, con
ducătorul 
Septembrie 
be Libiene 
cald salut, 
bune urări 
fost exprimată aprecierea deosebită 
față de poziția principială, con
structivă a României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu în marile pro
bleme ce. confruntă în prezent ome
nirea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste 

primit, miercuri, 1 iu-

Marii Revoluții de la 1 
a Marii Jamahirii Ara- 
Populare Socialiste, un 
împreună cu cele mai 

de suoces. Totodată, a

adresat 
Kadhafi 
mai bune urări de sănătate și succes 
in întreaga sa activitate.

în timpul întrevederii au fost re
levate bunele relații de colaborare 
ce s-au statornicit și se dezvoltă in
tre cele două țări și popoare, subli- 
niindu-se însemnătatea dialogului la 
cel mai înalt nivel, care, prin înțe
legerile convenite, a deschis, de fie
care dată, noi perspective conlucră
rii multilaterale româno-libiene. S-a 
apreciat, totodată, că există largi 
posibilități pentru extinderea în con
tinuare a colaborării și cooperării 
dintre România și Libia pe plan eco
nomic, tehnico-șitiințific și in alte 
domenii de interes comun, precum și 
pentru amplificarea și diversificarea 
schimburilor comerciale. în acest ca
dru a fost subliniat rolul important 
ce revine Comisiei mixte guverna
mentale româno-libiene în stabilirea 
căilor si modalităților concrete de ac
țiune în vederea dezvoltării pe mai 
departe, a raporturilor româno-libie
ne, în interesul ambelor țări și po-

(Continuare în pag. a IV-a)
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A DOUA CULTURĂ
• Se lucrează cu rezultate bune, dar 

se impune urgentarea eliberării tere 
nurilor

• Pentru a asigura o bună răsărire a 
plantelor, semănatul trebuie făcut ime 
diat după seceriș

© La pregătirea terenului să se lucre 
ze zi și noapte I

© Se semnalează din nou lipsa mate 
rialelor pentru balotarea paielor, ceea 
ce creează serioase greutăți în asigura 
rea frontului de lucru

Noi construcții de locuințe în orașul Urziceni

ÎN ZIARUL DE AZI : • Scrisori ale oamenilor mun
cii adresate conducerii partidului • Copiii fiecărei fa
milii - viitorul întregii tari • Problemele planului — pro
bleme ale răspunderii muncitorești • Convorbiri cu pro
motori ai spiritului revoluționar.

colonelului 
un salut

Moammer • Al- 
călduros și cele

poare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice mon
diale. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că, în actuala situație in
ternațională, care se menține gravă 
și complexă, se impune să se facă 
totul pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea păcii 
pe planeta noastră. în acest context, 
a fost subliniată necesitatea întări
rii colaborării și conlucrării dintre 
toate țările și popoarele care se 
pronunță pentru o politică de ega
litate, destindere, securitate și pace 
în lume.

La primire au participat tovarășii 
loan Petre, viceprim-ministru al gu
vernului. si Florea Ristache. am
basadorul României la Tripoli.

A fost de față Abdul Hamid Far
hat, secretar al Comitetului Popu
lar al Biroului Popular al Marii 
Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București.

O ACȚIUNE ECONOMICĂ PRIORITARĂ

Intensificarea recuperării
materia lelor refolosibile

întreprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" din Capitală. Aspect de 
muncă din secția cazangerie grea, 
unde strungarii Gheorghe Alexandru, 
Cucu Aurel, împreună cu cazangiii 
Gheorghe Dumitru și Alexandru 
Cînea, alături de inginerul Valeriu 
Moraru, verifică fabricația unui sub- 
ansamblu agabaritic de la o insta
lație ce se află în fabricație

Foto : E. Dichiseanu

A intrat în reflexul omului gospo
dar ca, oriunde s-ar afla, acasă sau 
la locul de muncă, să nu arunce ni
mic din ceea ce s-ar putea refolosi, 
ci. dimpotrivă, să adune, să selecteze 
și să predea toate resursele rezultate 
din producție și din consum pentru 
a fi reintroduse in circuitul econo
mic. Manifestarea unei griji gospo
dărești, pătrunsă de răspundere față 
de utilizarea completă, eficientă a 
resurselor de care dispune economia 
face obiectul unei politici de stat, 
promovată consecvent și ferm de 
conducerea partidului. în această 
privință, recent, la 
plenara comună a 
Consiliului Natio
nal al Oamenilor 
Muncii si a Consi
liului Suprem al 
Dezvoltării Econo
mice si Sociale a 
fost dezbătut un 
important program 
privind recupera
rea si rcfolosirea 
mc. materialelor, 
schimb si subansamblelor. 
gram care, in esență, urmărește 
intensificarea preocupărilor în acest 
domeniu, mobilizarea în acest scop 
a unor însemnate forțe tehnice, ma
teriale si umane, a potențialului crea
tor și a spiritului de răspundere al 
muncitorilor și specialiștilor, al tu
turor cetățenilor.

Referindu-se la acesț program, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat cu claritate rațiunile majore 
care impun situarea acțiunilor de re
ciclare a resurselor materiale refo
losibile in prim-pianui preocupărilor 
in prezent și in perspectivă. în a-

ceastă privință, secretarul general al 
partidului a accentuat necesitatea de 
a se pune capăt risipei, de a se asi
gura folosirea rațională și cu maxi
mum de eficientă a materiilor prime 
și materialelor, in conformitate cu 
normele de consum.

O altă rațiune de prim ordin a in
tensificării recuperării si reintrodu
cerii în circuitul economic a mate
rialelor refolosibile este aceea că, pe 
această cale, se poate și trebuie să 
fie asigurată o parte însemnată a 
aprovizionării tehnico-materiale. Prin 
această prismă, prevederile progra-

RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

materiilor 
pieselor

pri
de 

pro-

semănată neîntrat pe toate suprafețele!
Potrivit programului privind desfășurarea lu

crărilor din campania agricolă de vară, după re
coltarea cerealelor păioase urmează să se în- 
sămînțeze culturi duble și succesive pe 2 mili
oane hectare. Pornind de la rolul deosebit pe 
care il au aceste culturi în sporirea producției 
agricole totale, de la faptul că ele constituie o 
importantă sursă de suplimentare a cantități
lor de produse vegetale pentru fondul centra
lizat al statului, precum și pentru cel de fura
je, pretutindeni să se 
tru îndeplinirea întocmai a 
însămînțarea culturilor duble 
prevăzute și crearea condițiilor 
cesare pentru ca aceste culturi 
nivel maxim. Așa cum rezultă 
dențele pe care le publicăm în 
se lucrează în multe locuri cu răspundere, bine 
organizat, dar sînt și serioase rămîneri în urmă. 
Orice întîrziere poate avea consecințe negative

acționeze hotărît pen- 
sarcinilor privind 

pe suprafețele 
agrotehnice ne- 
să producă la 
din corespon- 
pagina a IlI-a,

mari asupra pornirii în vegetație a culturilor și 
implicit asupra nivelului producției. Pentru o 
producție bună la cea de-a doua cultură con
diția de bază este rapiditatea cu care se execu
tă fluxul de lucrări. Este adevărat, rămînerile 
în urmă se datorează în special defecțiunilor în 
organizarea muncii, dar și unor greutăți create 
inexplicabil de unele organisme implicate în 
desfășurarea acestei acțiuni. Astfel, ni se sem
nalează în continuare lipsa sforii și a sîrmei de 
balotat, chestiune asupra căreia vom reveni în- 
tr-un viitor articol. în unele locuri — Tulcea, 
de exemplu — se semnalează faptul că nu a fost 
livrată la timp motorina necesară. Sînt proble
me serioase, care impun intervenții urgente 
pentru soluționarea lor.

Realizarea unor producții bune la cea de-a 
doua cultură impune, deopotrivă, măsuri de 
bună organizare a muncii și asigurarea la timp 
a tuturor condițiilor.

ÎN PAGINA A III-A : Relatări din județele Olt, Timiș, Galați, 
Tulcea, Ialomița, Dolj, Călărași, Prahova, Buzău, Argeș și Brăila

P/W ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
• reportaje • însemnări •

PAMINTURI READUSE LA
In urmă cu cițiva ani, 

în sistemul hidrografic al 
României s-a operat Încă 
o modificare : cursul rîu- 

a fost scurtat, 
cu Prutul 
citeva zeci 
amonte. A 
una dintre 

produse

lui Jijia 
confluenta lui 
mutindu-se cu 
de kilometri in 
fost doar încă 
schimbările produse în 
geografia țării prin reali
zarea programului amplu 
de transformare a naturii, 
de valorificare superioară 
a resurselor de care dis
pune pămîntul nostru 
(mari sisteme de hidro
ameliorații, de navigație, 
de irigații, mari baraje și 
lacuri de acumulare, rîuri 
cărora li se sapă albii noi. 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră și alte mari ase
menea construcții). Deci 
de la confluența sa cu 
Bahluiul, riul Jijia nu mai 
călătorește paralel cu 
Prutul pină ia vechea sa 
vărsare de la Gorban, ci 
pornește direct spre Prut, 
printr-o albie nouă, cu rol 
de canal pentru, desecări 
și irigații. Doar atit de-ar 
fi fost și ar fi fost impre
sionant. Dar e mult mai 
mult. Operația face parte 
dintr-un vast proiect, rea- 

^Hzat în cea mai mare par-

te pentru amenajarea 
complexă Sculeni — Tu- 
țora — Gorban (sint reda
te circuitului agricol nor
mal aproximativ 35 000 
hectare) care este, la rin- 
dul său, o a doua aseme
nea amenajare, după Ta
băra — Trifești — Sculeni, 
terminată și pusă în func
țiune. Ambele integrate 
intr-un mult mai vast sis
tem, pe 225 419 ha.

Dar, în astfel de ca
zuri, efortul are și dimen
siuni ce nu pot fi măsura
te în hectare. Efortul de 
zi cu zi (uneori și de 
noapte cu noapte) al celor 
care au studiat terenul, 
au gîndit și proiectat lu
crarea, apoi efortul celor 
peste 1 000 de constructori 
care s-au aflat aici timp 
de patru ani (și încă se 
mai află) pentru a impinzi 
și răscoli cu mașinile lor 
uriașa incintă, 
implanta conducte 
ții de pompare, 
electrice, pentru a 
niza, într-o ordine 
de om, natura din 
Jijiei. Deci 
nu poate 
decit în 
trăire sufletească in nu-

pentru a 
și sta

rețele 
reorga- 
dictată 
bazinul 

efortul acesta 
fi măsurat 

zile și ani de

concret, 
termene- 

zilelor 
pe cit. mai mari 

pămîntul

mele unui țel 
aoela al scurtării 
lor, al apropierii 
în care, 
cuprinderi, pămîntul să 
devină mai repede fertil, 
să se acopere mai repede 
cu verdele crud al semă
năturilor.

Incinta începe chiar din 
marginile bătrinului Iași. 
Pornim pe întinsul ei Îm
preună cu inginerul Cor
nel Rusu-Banu. directo
rul întreprinderii de exe
cuție și exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri 
funciare (I.E.E.L.I.F.) Iași. 
Abia trecuți de „granița“ 
sistemului, pătrundem in 
imperiul verde al unei 
mari și viguroase lucer- 
niere...

— Vedeți — spune ei 
pină acum trei ani aici 
afla cunoscuta baltă 
Vladnicului, < 
tinse mlaștini, 
și lăcoviști din tot județul. 
Și chiar pe locul acestei 
lucerniere se găsea „Ochiul 
Vladnicului" descris de 
Sadoveanu ca loc de vină- 
toare și pescuit. Noi am 
întors aceste pămînturi 
spre mult mai profitabile 
folosințe. Priviți lucer-

VIATĂ
na. Crește aici, in soare, 
substanța a zeci și zeci de 
mii de bidoane cu lapte... 
De aici, cale de 40 de km 
de-a lungul Prutului, in 
stingă și in dreapta vechii 
albii a Jijiei, devenită ca
nal principal de irigații, 
dar și de evacuare a ex
cesului de umiditate și a 
viiturilor, se Întind 
terenuri roditoare, 
menii șantierului i 
ca 
lui 
lui 
ani 
au

se 
a 

cele mai în- 
, stufărișuri

acum 
. Oa- 
nos.ru, 

și brigadierii șantieru- 
național al tineretu- 

au trăit aici lanț si 
de muncă pasionată, 

trecut uneori prin mo
mente ce le vor rămîne ca 
puncte de reper 
propria voință și 
ta te...

Și astfel încep 
rile.

Era la Prisecani, pri
măvara. într-o zonă de 
aproximativ 500 de hec
tare, lucrările de desecări 
și pentru canale de iriga
ții erau în toi. Dar nu toc
mai în termenele progra-

pentru 
capaci-

istorisi-

Mihai CARANFIL 
Manele CORCACI

(Continuare in pag. a II-a)^

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE j

mului de recuperare trebuie conside
rate minime, orice depășire, orice 
resurse suplimentare reutilizate fiind 
binevenite, contribuind la dezvolta
rea accelerată a economiei. Așa cum 
se arăta, după unele 
dispunem de rezerve 
toate sectoarele — în 
crește cu încă 20—30 
de recuperare.
mult.

în al treilea rînd, atenția tot mai 
mare care trebuie acordată acțiuni
lor de recuperare izvorăște din aceea 
că materialele refolosibile. piesele 
și subansamblele recondiționate costă 
mai puțin decit materiile prime sau 
reperele noi și deci, prin valorifica
rea acestora, se poate realiza redu
cerea generală a cheltuielilor de pro
ducție sau, altfel spus, sporirea efi
cienței economice. Iată citeva date 
concludente :

In condițiile utilizării resur
selor metalice refolosibile se 
consumă numai 40 la sută din 
energia necesară pentru reali
zarea unei tone de oțel din ma
terii prime noi, 5 la sută — in 
cazul aluminiului, 13 la sută — 
la cupru. Dacă pentru a produ
ce o tonă de hirtie, pornind de 
la resursa tradițională 
lemnoasă), sînt necesare 
tone abur și aproximativ

calcule, mai 
foarte mari în 
unele pentru a 
la sută, gradul, 

în altele cu și mai

(masa 
8—12 
1500

kWh, in cazul utilizării resurse
lor reciclate se 
0,7—4,5 tone 
120—589 kWh.
brarca atentă și recuperarea se
lectivă a pieselor ce pot fi re- 
folosite ca atare, a pieselor și 
subansamblelor recondiționabi- 
le, a materialelor sortate pe 
mărci și calități, valoarea unui 
autocamion casat poate spori de 
10 ori comparativ cu situația tri
miterii sale integrale la retopit, 

în acest context trebuie precizat 
că — potrivit legii — sarcinile în do

meniul recuperării 
si valorificării ma
terialelor refolosi
bile nu sînt facul
tative. ci 
Ioarea și 
tuturor 
indicatori 
Cu alte 
materialele refolo
sibile nu reprezin

tă numai potential, ci in mod efectiv 
resurse de bază ale producției, fiind 
prevăzute ca atare în plan și în ba
lanțele materiale, alături de mate
riile prime noi. De aceea, se poate 
afirma cu deplin temei că recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile reprezintă o acțiune prio
ritară. care contribuie într-o măsură 
esențială la realizarea exemplară a 
planului la producția fizică, la toți 
indicatorii.

De bună seamă, pentru a crea ca
drul necesar colectării, recuperării 
și valorificării materialelor refolosi
bile, in țara noastră au fost luate o 
serie de măsuri, deopotrivă de natură 
organizatorică, tehnică și tehnologi
că, pentru crearea și- dezvoltarea 
unei adevărate industrii a reciclării 
materialelor. Iar rezultatele obținute 
pină acum sînt, fără îndoială, poziti
ve. An de an au sporit cantitățile de 
materiale refolosibile colectate. Ca 
urmare a unei intense activități de 
cercetare și proiectare, au fost elabo
rate tehnologii de valorificare supe
rioară a materialelor refolosibile. 
s-au construit capacități industriale 
cu această destinație. Nu este însă 
mai puțin adevărat că posibilitățile 
de recuperare si valorificare a ma
terialelor refolosibile sînt mult mai

consumă doar 
abur și numai 
Prin dezmem-

au va- 
rigoarea 
celorlalți 
de plan, 
cuvinte.

(Continuare în pag. a V-a)

TREPTELE CREAȚIEI 
INDUSTRIALE

Întreprinderea me
talurgică din Bocșa, 
județul Caraș-Severin, 
mi-e de mulți ani cu
noscută. De cite ori, 
călătorind cu trenul 
spre Reșița, nu am 
stat să privesc pe fe
reastra vagonului ve
chile ei hale... Calea 
ferată străbate și azi 
același spațiu indus
trial, călătorind din- 
tr-o îndepărtată tradi
ție metalurgică a aces
tor meleaguri. Trenul 
iși caută și azi 
drum pe 
locuri care și ele mai 
păstrează cite ceva din 
trecut, insă mai cu 
deosebire impunîndu- 
se privirii actualele 
deschideri ale noilor 
hale, generos desenate 
in geometrii albe, cu 
linii in fugă pe dis
tanțe mari. Am avut 
ocazia ca din cind in 
cind, în decursul ani-, 
lor, să vizitez atelie
rele cândva văzute nu
mai prin fereastra va
gonului de cale fera
tă. înnădind in memo
rie subtila trecere de 
la arhaic și vetust, de 
la uzina aproape in 
simbioză cu localita
tea la tot ce înseam
nă modernizare socia
listă.

Pașii mă poartă din 
nou pe îngustele dru
muri strecurate prin
tre mașini de diferite 
utilități, urmărind cum 
metalul amorf, temei
nic și 
prelucrat, 
altceva, 
impresionante 
metalici : poduri, ma
carale de sol și plu
titoare, încărcătoare 
pentru saci de ciment 
și de fosfați și încă 
multe altele. Am avut 
ocazia să 
pod lung de 
șaptezeci 
complet montat, incre
dibilă și insolită apa
riție sub un tavan 

^niens, prin care lumi-

de 
aceleași

meticulos 
devine 

mașini și 
coloși

privesc un 
peste 

de metri,

na se filtrează prin 
deschideri generoase, 
protejate de geamuri. 
Un pod in toată pute
rea cuvintului urmând 
să fie demontat și 
pregătit pentru trans
port la locul de desti
nație. Iar ceea ce mi-a 
fost dat să admir in
tr-o modernă hală in
dustrială azi trezește 
admirația celor ce că
lătoresc in zona Ca
nalului Dunăre — Ma
rea Neagră, să zicem, 
și nu numai acolo.

A fost, fără îndoia
lă. o cale de străbătut

ÎNSEMNĂRI

de la vechea. între
prindere producătoare 
de sape, lopeți și mo
deste utilaje agricole 
de dimensiuni mici 
pină la gigqnții meta
lici de . azi, destinați 
să contribuie la înflo
rirea țării, la ridicarea 
ei socialistă tot mai 
înaltă. Hotăririle Con
gresului al XlII-lea au 
dat o direcție nouă, 
precisă și hotărită în
treprinderii bocșene, 
asa cum toată indus
tria românească a fost 
orientată către noi 
culmi ale dezvoltării • 
și modernizării. De la 
12 000 tone de con
strucții metalice pe an, 
Bocșa trebuia să urce 
in scurtă Vreme pină 
la circa 50 000 tone. 
Era nevoie de hale de 
producție corespunză
toare. de o economi
coasă folosire a spați
ilor existente, ca și de 
o corespunzătoare în
zestrare cu utilaje pe 
măsură. Și toate s-au 
făcut cu trudă, inte
ligență și spirit revo
luționar de către oa
meni. Constructorii de 
mașini bocșeni și-au 
făcut cu prisosință da-

toria, înzestrind peisa
jul românesc cu po
duri solide și ■ specta
culoase, frumos împo
dobite cu broderii me
talice întru încintarea 
și bucuria ochiului ce
lui trecător prin acele 
locuri. Sub acoperișu
rile imense ale halelor 
au fost organizate linii 
de producție riguros 
gindite, noi fluxuri de 
mașini. Așa au deve
nit o nouă realitate, 
pe străvechea vatră 
metalurgică bocșeană, 
halele de utilaj greu, 
dotate cu poduri ru
lante de o sută de 
tone, și cea de debita- 
re-pregătire, cărora li 
s-a adăugat o termo
centrală.

Simțim aici, în di
mensiunile halelor. în 
forța mașinilor. în pri
ceperea și vrednicia 
oamenilor concepția 
revoluționară profund 
novatoare și vizio
nară a conducătoru
lui partidului și sta
tului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ast
fel, la Bocșa a fost cu 
putință ca intr-un ter
men relativ scurt, con
centricul un uriaș vo
lum de gîndire tehnică 
și de muncă temeinic, 
susținută, de ordine și 
disciplină, să se rea
lizeze cu adevărat o 
întreprindere la nive
lul exigențelor actua
le. Cu directorul, ing. 
Victor Creangă, con
vorbim în cea mai 
mare parte despre 
factorul uman, cel care 
determină totul, pro
ducția, calitatea, via
ța. „Mai cu seamă in 
condițiile de azi — 
întărește interlocutorul 
meu — foarte impor
tantă, hotăritoare
chiar, este calitatea 
omului. Ea se află la 
baza tuturor realizări
lor noastre".

Mircea 
SERBANESCU

nos.ru
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Măsuri pentru buna organizare a muncii in întreprindere
Specialiști ai Consiliului de Mi

niștri. Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Ministerului 
Finanțelor și Băncii Naționale au 
analizat, sub îndrumarea prim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului. problemele dintr-o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind unele 
nereguli la secția 
canice a fabricii de 
lucrări la cald din 
prinderii mecanice navale 

în raportul de cercetare 
o analiză amănunțită a 
tiilor cuprinse in scrisoare 
liză care arată că unele 
sesizate nu corespund realității. 
Astfel, din compararea veniturilor 
realizate față de retribuțiile tarifa
re pe perioada mai-decembrie 1986 
Ia 9 muncitori tineri încadrați in 
categoria I și II bază, a rezultat că 
5 din aceștia au realizat venituri 
medii superioare retribuțiilor tari
fare cu 20—29 la sută, iar 4 au avut 
venituri medii cu 5—9 la sută in
ferioare retribuțiilor tarifare de în
cadrare. în luna noiembrie însă, 
datorită insuficientei preocupări a 
conducerii secției, a organizației de 
partid, nerepartizării judicioase a 
lucrărilor în cadrul formațiilor de 
lucru și altor cauze. retribuțiile 
realizate de 26 de persoane au fost 
sub cele tarifare cu 5—18 la sută. 
In aceste condiții, deși se impunea 
redistribuirea unor muncitori din

prelucrări me
dice și pre- 

cadrul între- 
Galați. 

se face 
afirma- 
— ana- 
aspecte

în 
mod 
in-

secția de prelucrări mecanice In 
alte sectoare de activitate, condu
cerea secției și a fabricii nu au 
luat asemenea măsuri.

Secția prelucrări mecanice se 
află amplasată într-o hală nouă, 
spațioasă, dotată ou mașini-unelte 
cu performanțe ridicate. Datorită 
insă unor tasări ale terenului, care 
au avut loc ulterior punerii 
funcțiune, și nerealizării în 
corespunzător a lucrărilor de
treținere și de reparare a hidroizo- 
lației acoperișului, în anumite por
țiunii ale halei au apărut fisuri 
care au dus la infiltrații si scurgeri 
de ape pluviale in interiorul halei. 
In legătură cu defecțiunile apărute 
la mașinile din dotarea secției, a 
rezultat că acestea, in multe ca
zuri, au fost generate de folosirea 
unor regimuri de lucru necores
punzătoare, ca și de insuficienta 
supraveghere din Partea maiștrilor. 
La data controlului, din 60 de ma- 
șini-unelte, 7 erau oprite pentru 
defecțiuni accidentale.

Comitetul județean de partid 
Galați, conducerea M.I.C.M. și a 
centralei de resort au hotărît 
ca șeful secției prelucrări me
canice, ing. Patriche Stoica, să 
fie înlocuit din funcție pentru sla
ba organizare a procesului de pro
ducție, programarea defectuoasă a 
lucrărilor pe schimburi si formații

de lucru., lipsă de preocupare 
pentru rezolvarea problemelor ri
dicate de oamenii muncii din sec
ție. Pentru aceleași cauze, ca si 
pentru neasigurarea în mod echi
tabil a lucrărilor pentru toți mem
brii formațiilor de lucru, au fost 
sancționați maiștrii Leocă Pavel și 
Andrei Nicolae. S-a hotărît. de 
asemenea, ca Vasile Huidu. secre
tarul biroului organizației de partid 
din secția prelucrări mecanice. 
Sergiu Lăzărescu, președintele co
mitetului de sindicat pe secție, și 
Constantin Zăbavă, secretarul co
mitetului de partid pe fabrică, să 
fie discutați în biroul comitetului 
de partid pe întreprindere. Tot
odată, s-a stabilit ca în cadrul 
C.O.M. al întreprinderii mecanice 
navale să fie atenționat ing. Lau- 
jențiu Harbuz, directorul fabri
cii, pentru deficiențele apărute 
în munca de conducere la ni
velul secțiilor de producție din 
fabrică. S-a hotărît. de asemenea, 
revizuirea tehnologiilor la produse
le turnate și forjate cu adaosuri 
mari de prelucrare ; repararea si 
punerea în funcțiune a celor 7 ma- 
șini-unelte defecte ; . asigurarea 
fondurilor pentru repararea hidro- 
izolației acoperișului halei ; repa
rarea și dotarea grupurilor sociale 
și vestiarelor din secție, precum si 
terminarea lucrărilor de reparații 
la instalația de încălzire.

Fermitate in înlăturarea și prevenirea actelor de necinste
Cinstea, respectul față de legile 

tării, grija față de avutul obstesc, 
răspunderea pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a obliga
țiilor sociale sint îndatoriri fun
damentale ale oricărui om al 
muncii. In nenumărate rînduri. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
sublimat necesitatea ca în special 
membrii partidului să dea exem
plu de conduită înaintată, să-și în
deplinească exemplar sarcinile, să 
respecte cu strictețe legile tării. 
Sint calități ce , caracterizează în 
Imensa lor majoritate pe oamenii 
muncii din tara noastră.

Din păcate, există însă și excep
ții. Astfel, la întreprinderea „Oțel- 
inox" Tirgoviște lucra un cetățean. 
Ion Popescu, de meserie economist, 
avind funcția de șef birou organi
zare și planificare. Or, iată ce se

relata într-o scrisoare adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„Noi, un grup de oameni ai mun
cii din întreprinderea „Oțel-inox"- 
Tirgoviște, ne-am hotărît să vă 
aducem la cunoștință unele abateri 
grave ale unei persoane puse pe 
căpătuială, care, de ani de zile, sfi
dează legile țării, morala socia
listă". In continuare se arăta că 
I.P.. ahtiat să obțină bani prin 
orice mijloace, bani iliciți, pentru 
a duce o viață imorală și de lux, 
pretindea șl primea, fără scrupule, 
mită de la oricine avea solicitări 
în sfera sa de activitate — de la 
încadrarea în producție la califi
care.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
Indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R., la verificări

participind activiști ai Consiliului 
Centrai de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale și 
ai unor organe de stat. S-a confir
mat, după cum se subliniază in ra
portul de cercetare, că, într-ade- 
văr, Ion Popescu, în calitatea care 
o avea, a pretins și a primit de la 
diferite persoane bani și bunuri 
pentru a le facilita diferite servicii.

Pentru faptele constatate, orga
nele procuraturii au dispus cerce
tarea lui I. Popescu în stare de 
arest.

în raportul de cercetare se pre
cizează că problemele rezultate au 
fost dezbătute și analizate cu per
sonalul muncitor de la întreprin
derea „Oțel-inox" — Tîrgoviște.

Neculai ROȘCA

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

Știm că fără nou și fără compe
tență nu se poate. Viitorul nu poate 
fi clădit decît pe nou și pe compe
tentă. Progresul societății noastre 
socialiste nu poate fi asigurat fără 
introducerea masivă, continuă și 
competentă a noului. Atit spiritul, 
cit și acțiunea revoluționare își 
extrag rațiunea lor de a fi și de a 
izbîndi din însăși confruntarea 
dialectică dintre vechi și nou. din
tre competență și incompetență. 
Iată de ce, o dată mai mult, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Conducerea construcției socialiste 
și comuniste nu se poate face fără 
Însușirea a tot ceea ce a creat mai 
valoros cunoașterea umană. Fără 
a-ti însuși acest tezaur, fără a în
văța, inclusiv la școală, nu se Pot 
înfăptui aceste sarcini uriașe. De
sigur, viata iți dă experiență, dar 
nu se poate conduce societatea, nu 
se pot construi uzinele, centralele 
electrice, combinatele chimice nu
mai cu experiența 
revoluționar. Pen
tru aceasta sînt 
necesare cunoș
tințe tehnice, ști
ințifice, o înaltă 
competență".

Fără a absolu
tiza, mai știm că, 
pînă la urmă — în 
pofida obstacole
lor de tot felul—noul învinge ve
chiul. competența triumfă asupra 
incompetenței. Rezultatul disputei 
fiind deci dinainte cunoscut, ne-am 
putea întreba ce sens ar mai avea 
o anchetă cu întrebarea : De ce — 
în unele locuri — mai există și per
sistă incompetența ? Totuși adre
săm întrebarea.

— Pentru că, uneori, este prote
jată, ne-a spus, la Cîmpulung- 
Moldovenesc, gospodina Angelica 
Bujdei, str. Molidului 18, aparta
ment 6, și a adăugat: Vila'în 
care locuim a fost construită 
anul trecut. Are trei apartamen
te cu cite trei camere și altele trei 
cu cîte două ; în 
există cîte o sobă 
rește, trebuie să 
Coșul de fum al 
avut inițial un 
mare decît o sticlă de un litru și, 
ca atare, nu putea prelua „debitul" 
atitor sobe. Fumul ieșea în locuin
ță. Nu numai la mine, ci Ia toți lo
catarii. (Faptul ni l-a confirmat și 
muncitorul Dumitru Bran din ap. 
2, tată a nouă copii : „Ca să nu 
ne sufocăm, astă-iarnă deschideam 
ferestrele..."). Iată, miroase și 
acum, deși într-o jumătate de an 
am zugrăvit camerele de trei ori, 
iar bucătăria de două... Nu-i păcat? 
Ne-am plîns inginerului construc
tor, care ne-a răspuns că diame
trul coșului este conform cu proiec
tul și că proiectanții știu ei ce fac, 
că au școală multă, altfel n-ar o- 
cupa posturile respective. I-am 
propus ca măcar la celelalte vile 
aflate in construcție — n.n. : in ul
timii ani, și la Cimpulung-Moldo- 
venesc s-a construit mult, cam 
3 000 de apartamente, multe în vile 
spațioase, frumoase... — să ceară 
modificarea coșurilor de fum, dar 
a ținut-o pe-a dumnealui : „Spe
cialiștii știu ei ce fac, că d-aia

vieții și cu elan

și-au tocit coatele prin școli". Că 
nu-i tocmai așa am simțit-o 
pe pielea mea, dar și mai tare m-a 
supărat faptul că, in ciuda eviden
ței, vinovății au fost menajați, 
protejați... Spuneți-mi dv.. de ce ?

Este una din situațiile care ilus
trează „tehnica" pe care o folosesc 
unii de a-și acoperi nepriceperea 
în spatele diplomelor obținute. 
Este, poate, cel mai periculos tip 
de incompetență. Plecind de la 
ideea — justă ! — că 
este principalul antidot 
petenței, unii ajung să 
fals ! — Că toți cei cu 
Ia mină" sînt automat și 
De aici și pină la fetișizarea hirtii- 
lor, a atestatelor de tot felul, nu-i 
decît un pas. Care, uneori, se și 
face promovîndu-se în diferite 
funcții nu oameni, ci... dosare. 
Văzindu-se în posturi, asemenea 
oameni capătă chiar senzația că 
funcția le conferă competență. E 
nespus de greu să lucrezi cu astfel

învățătura 
al incom- 
creadă — 
„patalama 
infailibili.

vățat și din experiență, și din cărți, 
dar știți ce

— Ce?
— Că nu 

Veche'sc. Și 
țește la fel. Dacă 
curent cu cele mai bune tehnologii 
trebuie să citești cele mai noi cărți 
din domeniu, să aplici cu răspun
dere ce scrie acolo. La noi învăță- 
mintul agrozootehnic funcționează 
foarte bine. De la an la an constați 
că multe din cite știai trebuie să 
le uiți și să-ți vîri în cap lucruri 
noi. Nu-i ușor, dar se dovedește 
că-i rentabil. Experiența fără car
te nouă nu ..face doi bani. Știți ce 
m-a mirat foarte tare la inginerul 
despre care vă vorbeam la început 
c-a plecat de la noi ? Nu citea 
mic, nu ctimpăra nici o carte, 
cea că-i ajung cei cinci ani de 
cultate și că „pe baza asta vă 
pe toți la degetul mic".

— Pe bună dreptate atrăgea

am constatat ?

numai oamenii se în- 
învățătura cărților pă- 

vrei să fii la

ni- 
Zi- 
fa- 
am

a-

Fa/oarea de-o viață 
a sfatului dat la timp
• Oamenii în halate albe - de strajă viitoarelor vieți
• Veșnica undă de tinerețe în albia vremii ® Tinere

mame - față-n față cu viitoare mame
Graiul cifrelor „reci" des

pre un domeniu mereu „fier
binte". Interlocutoarea noastră, 
dr. Ecaterina Guță, directorul Direc
ției sanitare județene Vîlcea, a sur
prins, desigur, reținerea noastră față 
de propunerea de a începe 
pornind de Ia cifre („Chiar 
vorba de copii, tot cifre?"), 
nunțat însă la tabelele din

— Or fi ele „reci" cifrele, 
atunci cind se referă la lucruri care 
nu te privesc direct sau privesc 
cercuri restrinse. Aici însă e vorba 
de vieți de om. Așa incit ele 
privesc pe fiecare și pe toți.

Tabelele cu pricina făcuseră obiec
tul ultimei analize lunare de către 
comitetul județean de partid, a si
tuației demografice din Vîlcea. Cu 
discuții aprinse. De ce „aprinse" ? 
Căci graiul cifrelor era îmbucurător: 
anul trecut, rata natalității in județ 
a crescut de la 15,20 la mia de locui
tori la 16,80 ; în primele două luni 
ale acestui an, natalitatea a fost de 
17,40 la mia de locuitori față de 14,70 
în perioada corespunzătoare a anu
lui trecut ; ceva mai mult, creșterea 
natalității este caracteristică tuturor 
localităților județului. Atunci ?

— Creșterea natalității este la noi 
un domeniu mereu „fierbinte", in
sistă interlocutoarea. Iar cifrele...

Ni se prezintă două cifre vizind 
aceeași localitate — comuna Băl
cești : natalitatea in lunile ianuarie, 
februarie a.c. — 12,6 la mia de lo
cuitori ; sporul natural al populației 
— minus 5,7 la mie. Minus ? 1 Adică 
in scădere ? !

— Da. E vorba de „scăpările din 
vedere" de acum douăzeci și ceva de 
ani. Egoism ? Inconștiență ? Negli
jență ? Poate toate la un loc. Dar 
toate acestea au dus la o scădere a 
numărului de nașteri în județul Vil
cea. Acea „undă de tinerețe" pe care 
oamenii trebuiau să ne-o transmită, 
să ne împrospăteze prezentul cu fru
musețea vîrstei de 20 de ani a ajuns 
la noi mult subțiată. Ei bine, noi 
trebuie să o refacem pentru dece
niile ce vin, să veghem continuu 
pentru menținerea ei. Altfel, pentru 
ce mai construim, pentru ce ne mai 
dezvoltăm. Așa incit întruchiparea 
viitorului județului, al 
vește direct și pe noi, 
un domeniu Ia fel de ..
permanent ca și oricare altul de vîrf.

„Inlăturînd piedicile din 
calea spre inima de viitor 
părinte". Printre amplele măsuri 
pe care factorii județeni de răspun
dere din Vilcea le aplică pentru a 
asigura continua vigoare și tinerețe 
a populației, pentru sporirea natali
tății, educația medico-sanitară, mai 
ales a tinerelor familii se distjnge cu 
precădere.

— Este vorba de găsit drumul spre 
inima de părinte, mai ales de viitor

discuția 
cînd e 
N-a re- 
față.

dar asta

tării ne pri- 
medicii. Este 
„fierbinte" si

Miff IME INCOMPETENȚA REZISTA

fac compromisuri, se blazează, 
birocratizează, se plafonează...

— Chiar așa ?
— Chiar. Țin cursuri și la seral, 

și la „post universitari". Am con
statat că mulți dintre aceștia, ulti
mii — buni studenți, buni absol
venți — au făcut tabula rasa din 
ceea ce sînt sigur că știau, că doar 
i-am frecat destul in examene. Pe 
un „seralist" dintr-o mare între
prindere bucureșteană l-am între
bat deunăzi de ce nu-i propune 
șefului său o înnoire care, peste 
tot unde a fost aplicată, a condus 
la rezultate strălucite. Știți ce mi-a 
răspuns ? Că a și încercat, dar că 
a fost amenințat cu desfacerea 
contractului de muncă. Motivul ? 
Rutina, ruginirea, anchilozarea u- 
nora. „Așa lucrez de cind sint șef 
și așa e bine 1“ Nu-s puțini cei ce 
gîndesc că «mai binele» este duș
manul binelui. Și încă nu-i totul. 
Așa cum s-a zis, nu-i suficient să 
ai dreptate, trebuie și să ți se dea 

această dreptate. 
Nu-i suficient să 
fii competent, tre
buie să fii lăsat 
s-o și dovedești. 
Cred că, trecînd 
peste suspiciuni
le unora, ori pes
te invidiile altora, 
tinerii care dove- 
trebuie promovați

• ••

fiecare cameră 
al cărei fum, fi- 
iasă pe undeva, 

vilei noastre a 
diametru nu mai

de inși. Faptul că ei sînt cei care 
trebuie să spună ultimul da ori ba, 
că trebuie să decidă îi face să afi
șeze o aroganță neegalată decît de 
propria lor obtuzitate. Firește, nu 
sint priviți cu ochi buni.

— Printre noi, pe seama unor 
astfel de „specialiști" circulă și un 
fel de... poezie : „Cu prostul care 
n-are școală / Te lupți puțin și ai 
scăpat / Dar lupta este colosală / 
Cu prostul care are școală !“.

Replica aparține lui Stan Victor, 
țăran cooperator, șef de fermă le
gumicolă la C.A.P. Vișani, județul 
Brăilai Cooperativa lor este distin
să cu „Ordinul Muncii" și mulți 
ani, pentru producții mari de le
gume, a ocupat locuri fruntașe nu 
numai în județ, ci și pe țară. 
Am răspuns :

— Să ne înțelegem, nu vorbim 
despre proștii-proști...

— Am priceput, dar așa-i numim 
noi pe incompetenți, pe cei care 
nu știu meserie înaltă. De fapt, în 
afară de născuții fără minte, ori 
de cei cu judecata bolnavă, nici nu 
există proști 
este bun de 
pui la locul 
muncește el
cirea este atunci cînd te trezești pe 
cap cu unul cu diplomă, dar care 
nu știe mai nimic, deși in vorbe 
nu-1 întrece nimeni. Cîndva s-a 
pripășit și pe la noi un astfel de 
„specialist". N-a stat mult, n-a su
portat zîmbetele oamenilor. Deve
nise bătaia de joc a cooperatorilor. 
Știți, noi sîntem legumicultori din 
bătrîni, dar ne ținem și cu nouț 
Pe vremea lui obțineam doar zece 
tone de legume la hectar, iar anul 
trecut am scos, tot, la hectar, 35 de 
tone de tomate și 55 de tone de ar
dei gras. Cum ? Am muncit cu cap, 
competent,, cum ziceți dv. Am in-

adevărați. Fiecare om 
ceva, cu condiția să-l 
potrivit, acolo unde 

cel mai bine. Nenoro-

tenția secretarul general al parti
dului asupra faptului că unii au 
fost promovați în funcții pe alte 
criterii decît cele legale și morale, 
îmi spunea zilele trecute dr. Corio- 
lan Mareș, lector la catedra de 
contabilitate de la A.S.E. București. 
Pentru selectarea și promovarea 
valorilor, organizarea de con
cursuri potrivit legii reprezintă o 
soluție. Subliniez -«potrivit legii»» 
pentru că unii doar se fac că o a- 
plică. „Trucul" cel mai des uzitat 
este concursul despre care știe că 
va avea loc doar persoana care 
„trebuie" să ocupe postul. „Rela
țiile", „pilele", „prieteniile", „obli
gațiile" și altele asemenea joacă 
în astfel de cazuri un rol cu totul 
nefast. Nonvaloarea triumfă pen
tru că-i singura care candidează. 
Și nu-i de mirare că reușiții la 
concursurile de... împrejurări se 
dovedesc incompetenți. Bizar ră- 
mîne faptul că și unele reglemen
tări legale — mai ales acolo unde 
sînt rău interpretate și aplicate — 
favorizează apariția fenomenului...

— Nu glumiți ?
— Deloc. Am să iau un exemplu 

din domeniul meu : pregătim în 
A.S.E. oameni — așa pretindem 
noi, cadrele didactice — compe
tent. Dar știți ciți ani trebuie să 
aștepte cei mai buni dintre ei, con
form legii, ca să poată fi numiți 
pe postul de contabil-șef ? Mini
mum opt ani ! Timp pierdut, vă a- 
sigur, mai ales pentru cei reparti
zați în colective... obosite, rutinie
re — formate din inși care, după 
expresia regretatului profesor Moi- 
sil, sînt de mult „oțetiți", „iaurtiți 
în autoritate". Urmarea ? Tinerii 
se „oțetesc" ei înșiși, le piere en
tuziasmul, uită ce au învățat, cad 
victime diferitelor conjurații ale 
meschinăriei ori inerției, cedează,

părinte — precizează interlocutoarea. 
Ceea ce nu este întotdeauna ușor.

Cum s-a acționat, practic, in dife
rite locuri ?

„In primul rînd, pornind de la 
situația, încă grea, a comunei. A, nu 
e vorba de situația materială. Case 
noi, mai arătoase, mai multe ca in 
acești douăzeci de ani nu cred să se 
fi construit vreodată in trecut la 
Bălcești. Cu tot ce vrei in ele. Grea 
totuși, pentru că, în comună, tinerii 
începuseră a se rări, pentru că înce
puseră să apară... case pustii. Nu 
pentru că stăpinii ar fi plecat, ci 
pentru că ei nu avuseseră copii. Iar 
virsta... Oamenii, cind trec pe lingă 
asemenea case, își pleacă fruntea. Ei 
bine, cu permisiunea consiliului 
popular, tocmai într-una din aceste 
case — mare și arătoasă de altfel — 
am organizat o întilnire : așa, să 
vorbim ca-ntre noi, femeile. Au ezi
tat, dar au venit. Pe pereții răciți

COPIII
fiecărei familii

VIITORUL

care am răspuns și eu. și mamele1* 
(medic Valerian Dinculescu).

Despre acțiuni adesea simple, dar 
totdeauna eficace, inițiate de oame-

--------------------------------------- •----------
Despre activitatea de educație 

medico-sanitarâ în județul Vîlcea
am pus poze multe de copii. Și am 
vorbit despre... copii sub privirile 
ștrengărești ale celor din pozele 
de pe pereți. Bineînțeles, asta nu a 
fost singura „acțiune", dacă nu a 
prea mult spus. Au urmat și altele. 
Iar numărul „negativ" de la sporul 
natural al populației este în scăde
re. Crește, in schimb, cel al nașteri
lor. Mi-am cîștigat astfel de partea 
mea mamele" (medic Elena Șem- 
cher).

„Unii pun scăderea populației la 
sate exclusiv pe seama plecării la 
oraș a oamenilor. Nu-i chiar așa. 
Dovadă — Drăgășaniul, oraș pe de
plin afirmat, dar cu un spor natural 
al populației încă... negativ. Cauzele, 
adică motivele, mai multe. Adică e 
vorba de concepțiile „mai întîi mași
nă. casă, mobilă etc, — pe urmă co
pilul", de ezitare in fața necunoscu
tului (copilul ne-născut e. firește, 
una din marile necunoscute). Am 
observat însă că, de 
cînd vizităm tinerele 
miciliu. aici erau de regulă 
sau trei colege de serviciu ale aces
teia. Tot în vizită. Mă urmăreau cu 
răsuflarea întretăiată cînd consultam 
odorul prietenei. Clar — își doreau 
copii. La una din adunările cu tine
rele familii am invitat deci și cîteva 
mame. Cu odraslele înfășate, în 
prezidiu. Le-am pus să vorbească. 
Au vorbit scurt, simplu, emoționant. 
Și a urmat o ploaie de întrebări la

fiecare dată, 
mame la do- 

două

nii „halatelor albe" ne-au vorbit și 
medicii Zorica Onac din Horezu 
(„Sfatul bunicilor"), Elena Tuglui din 
municipiul Rimnicu Vilcea (dezba
terea pe tema „A fi mamă"). Toate 
bizuindu-se pe forța înțelepciunii și 
dragostei poporului român față de 
copii.

Venirea pe lume a urma
șului. Din nou 0 cifr^: ant,i aces* 
ta, 98,30 la slită din nașterile înregis
trate în județul Vîlcea au loc in u- 
nități sanitare specializate. 
97,20 la sută anul trecut. Ce 
nă aceasta ? Ne răspunde, 
picături", neascunzindu-și 
dr. Daniela Rancea. directorul Spita
lului județean de obstetrică și gine
cologie. De ce „printre picături" ? 
Pentru că in spitalul cu peste 400 de 
paturi au loc zilnic evenimente : vin 
în medie pe lume 12 oameni 
De ce „cu emoție" ? „Pentru 
nu avem zilnic ceea ce se 
nașteri grele, evenimentul 
același și pentru mamă, șl 
medic". Ce-nseamnă deci procentul 
de mai sus ? „In primul rînd. o ga
ranție că procesul nașterii se des
fășoară în deplină securitate atit pen
tru mamă, cit și pentru copil. In al 
doilea rînd, o primă treaptă a ceea 
ce numim «școala mamei». Iar azi 
avem o nouă serie de... absolvente 
ale acestei trepte". Sub supraveghe-

fată de 
înseam- 
„printre 
emoția,

noi. 
că. deși 
cheamă 
rămlne 
pentru

re. „susceptibile" să nască azi (atunci 
cînd am făcut documentarea) — pa
tru viitoare mame : Floarea Predu- 
nă, de 30 de ani : „Aș vrea un bă
iețel, căci am patru fetițe care aș
teaptă un frățior. Bărbatu-meu, A- 
lexandru, zice că vrea tot fetiță, dar 
știu eu, se preface" ; Maria Lupu, 20 
de ani : „Eu o fetiță vreau, căci am 
doi băieți. Bărbatu-meu Petrică a și 
pregătit pătuțul și scufițele".

Emoții, emoții. Directoarea, prin
tre răspunsuri, completează de zor 
„certificate de naștere de jucărie", 
căci cele adevărate se eliberează la 
oficiul stării civile. Simplă „jucă
rie" ? Poate, dar frumoasă. Pe co
pertă — două palme strinse căuș a 
petale de crin înflorit sau a flăcă
ruie țin ocrotitor doi prunci. „Să vă 
trăiască !...“ Pe cealaltă copertă, 
„miniautobiografia" : „M-am năs
cut în luna... anul... ziua... ora... ; am 
greutatea... înălțimea... și mă chea
mă..." Iar în interior, prima „scri
soare" : „Dragă mamă", cu „sfaturi 
și preferințe", printre care : „Prefer 
să fiu alăptat la sin cel puțin 6 luni", 
sau „Roagă-1 pe tata să participe a- 
lături de tine la îngrijirea mea". 
Pentru perspectivă, mama are de 
„conspectat" și pus în practică o în
treagă broșură, „Caietul de puericul- 
tură", cu sfaturi, rețete, recoman
dări.

— Vă mai întîlniți cu mamele, cu 
copiii ? — o întrebăm pe directoarea 
care iese din

— Cum să i 
din oamenii i 
normal. Am 
a cel puțin 
mamele care mă știu. Plus bunicii. 
Plus... Noi rămînem întotdeauna cu 
ei. Și întotdeauna o luăm de la ca
păt. Această minunată scurgere a 
timpului ce se vrea mereu tinăr prin 
viețile de om !

Laurențiu DUȚA 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

i atmosfera solemnă.
nu ? Pe stradă sînt unul 
cei mai cunoscuti. E și 
asistat venirea pe lume
3 000 de oameni. Plus

Din noya arhitectura

(Urmare din pag. I)

a municipiului iași

dese competentă...........................
cu mai multă fermitate și... rapi
ditate.

— Unii susțin că riscul ar fi prea 
mare.

— Poate. Dar cine nu riscă nu 
cîștigă. De prea multe ori s-a do
vedit că prudența excesivă este și 
ea una dintre formele de manifes
tare a incompetenței.

★
din mai multe, răs- 
care le-au dat doar 
la întrebarea : De ce

Iată, alese 
punsurile pe 
trei persoane 
mai există și mai persistă incom
petența în unele locuri 1 Firește, 
sus-enumeratele motive nu sînt 
singurele, dar nici chiar folosirea 
unui spațiu tipografic dublu decit 
cel ocupat aici n-ar permite trata
rea exhaustivă a problemei. Impor
tant este faptul că știm : din ferici
re, incompetența nu este intratabilă. 
Trăim într-o tară în care fiecă
ruia în parte și tuturor laolaltă, 
fără nici o barieră socială, politi
că ori de altă natură — datorită 
grijii permanente a partidului nos
tru, personal a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— ne-au fost create toate condiții
le pentru a ne spori competența. 
Fără nou și fără competență nu se 
poate, nu se mai poate trăi. Vii
torul nostru nu poate fi clădit 
altfel decît pe nou și pe compe
tență, Competența este și ea o 
componentă a avuției naționale. Și 
mai știm : incompetența nu dispa
re de la sine, cu ea trebuie să ne 
luptăm toți. Știm, vrem și putem 
s-o învingem. In fața asalturilor 
concertate, pină la urmă, incom
petența va pierde în disputa ei cu 
competența. E firesc să se întîm- 
ple așa.

Mircea BUNEA

mate. Le împiedicaseră 
niște ploi și alte lucruri. 
Și tocmai venise să vadă 
lucrările cineva din con
ducerea județului.

— Cind aveți de gînd să 
terminați aici? — a fost în
trebat, pe un ton cam as
pru, directorul Cornel 
Rusu-Banu.

— Ne străduim.
— Nu vă străduiți des

tul, cam trageți de timp 1 
Intr-o săptămină puteți 
termina. Trebuie să ter
minați !

— Bine — a spus direc
torul și a rămas, pe un 
taluz, ingîndurat, în timp 
ce tovarășul de la județ a 
plecat in drumul său.

La cîțiva. metri, spriji
nit în toiag, un bătrin 
ce»și păștea pe acolo vaca 
văzuse și auzise tot. El 
s-a apropiat atunci de di
rectorul rămas singur.

— Cine a fost ăsta ?
— Un șef de-al nostru, 

uncheșule.
— Te-a luat cam tare.
— Poate meritam.
— Iaca ce vreau 

te întreb pe 
mîntul ăsta 
fost mereu 
ape. Rar am 
noi cîte 
Acuma e răscolit tot, nu
mai mormane și șanțuri... 
Mașinile voastre tot hu
ruie și scurmă. Oare om 
vedea și noi vreodată pă- 
mintul ăsta zvîntat și cu 
holde pe el ?

„Am 
acum 
m-am 
cheș. Și m-am 
de multe ori noi socotim 
îndatoririle noastre ca 
pe... niște sarcini de plan 
și atit. Iată însă că. de 
data asta, aveam în față, 
prin vorbele moșului, 
scopul ultim al muncii 
noastre. Am înțeles atunci 
că mii și mii de oameni 
din cîteva zeci de sate ur
măreau munca noastră aș- 
teptînd să vadă ce va ieși. 
Va produce sau nu acest 
pămint de care se leagă 
soarta lor ? Am 
întîmplarea șefilor 
ti ere, de formații, 
altor constructori.
făcut tot ce am putut ca 
să grăbim lucrările".

Foarte multe dintre 
principalele lucrări s-au 
realizat in devans. Cu un 
an sau cu doi. Mai întîi 
desecările. Și astfel, foar-

te multe suprafețe mlăști
noase au devenit, în scurt 
timp, agricole. întinderi 
nesfirșite de stufărișuri 
au dispărut într-un singur 

,Nu ne venea să cre- 
spune directorul, 

e o plantă cu o 
masivă și tape
te îngrozește. Ai 
n-ai cum să lupți

an. 
dem 
Stufțd 
creștere 
tuoasă, 
zice că 
împotriva ei. Dar din cli
pa in care apa a dispărut, 
își pierde vigoarea și dis
pare...".

Prima capacitate de pro
ducție agricolă s-a dat în 
folosință la Tuțora, în 
1983. Erau 1 400 de hec
tare. La „tăierea pangli
cii" ș-au strîns acolo nu 
numai constructorii, nu 
numai locuitorii Tuțorei,

ne-am trezit că la statia 
mare de la Gorban, con
struită pentru un debit de 
12 mc pe secundă, ca să 
preia apa adunată în ex
ces pe întregul sistem de 
225 419 hectare, nu ajun
gea decit o cantitate foar
te mică de apă. Eram 
îngrijorați. Unde era apa? 
Unde se ducea ? Am lăsat 
mașina la Gorban și îm
preună cu inginerul Gîlcă 
și șoferul Olăieru. am por
nit pe jos, de-a lungul ca
nalului mare — fosta albie 
a Jijiei—• în amonte. Am 
mers și am mers pină la 
fosta, confluență a Bohoti- 
nului cu Jijia. Și acolo 
am văzut grozăvia. Apa 
rostogolită torențial de pe 
versanți și din văi antre-

PĂMÎNTURI READUSE LA VIATĂ
eu să 

mata : pă- 
al nostru a 
năpădit de 
mai scos și 

ceva de pe el.

stat — povestește 
directorul — și 
uitat lung la un- 

gîndit că

povestit 
de șan- 
eltor și 
Și am

ci și cei din satele din jur. 
Tocmai * .
urmă, o ploaie torențială, 
cu un
Se adunase

fusese, cu o zi in 
debit rar întîlnit. 

o cantitate 
enormă de apă. Dar în 12 
ore a dispărut. „Unde s-a 
dus atîta puhoi de apă ? 
— întrebau localnicii ui
miți. Că mai înainte apa 
rămînea pe aici cite trei- 
patru luni, ba și cîte un 
an...“. Constructorii le-au 
arătat cu mîndrie canalele 
care își făcuseră eficient 
datoria, apoi stațiile de 
pompare ce împingeau cu 
forță excesul de apă spre 
Prut. In anul aoela s-a ob
ținut ’ la 
foarte mulți 
recoltă 
inundații. De atunci au în
ceput presiunile din par
tea celorlalte unități agri
cole din zonă. „Presiuni", 
dar și oferte de ajutor. 
Voiau și ele să le fie scoa
se pămînturile, mai repe
de. de sub incidența for
țelor distrugătoare ale 
naturii.

In 1985 a venit una din
tre cele mai teribile ploi 
din. istoria Iașiului. 
ore — torențial.

— Am fost nevoiți 
torisește Cornel 
Banu — să pornim 
stațiile de pompare 
tate pînă atunci 
mergem cu ele, timp de 
15 zile, zi și noapte. To
tuși, la un moment dat

Tuțora, după 
/ ani. prima 

nevămuită de

48 de

— is- 
Rusu- 
toate 
mon- 

și să

nașe o atit de mare canti
tate de mii incit aici se 
crease un baraj natural în 
lungime de 600 de metri. 
In spatele lui — un lac de 
acumulare imens, 
tot creștea. Din 
aoeea am inceput războiul 
cu acest baraj. Am adunat 
toate draglinele din zonă, 
am chemat în ajutor ar
mata pentru că numai cu 
explozivi puteam acționa 
eficient. Nu vă descriu 
toată bătălia aceea. Cre- 
deți-mă că a fost grea, că 
n-a dormit nimeni pînă 
ce n-a dispărut barajul și 
pină ce n-am văzut că la 
stația mare venea , apa 
normal. Asta a fost după 
mai mult de 24 de ore...

La Grozești era 
gata, sistemul de 
aștepta 
apa. 
de 
clipă 
schimbe 
Asta 
diu.
I.S.P.I.F., 
tuși, 
apă.
locale 
venit, 
zit cu 
în maximum 20 de 
stația să funcționeze. Asta 
pornindu-se, practic, de 
la zero, de la fundație. A- 
proape toți au spus că nu 
se poate. Pentru că așa 
părea. Și totuși... A fost

Care 
clipa

totul 
irigații 

să-și primească 
Dar nu exista stația 

pompare. In ultima 
a trebuit să i se 

amplasamentul, 
presupunea un ștu- 

II așteptau de la 
dar întîrzia. To- 

semănăturile cereau 
îngrijorate, organele 
de partid au inter- 
iar șantierul s-a tre- 
sarcina expresă ca, 

zile,

posibil ca noul amplasa
ment să fie dat în 24 de 
ore, a fost posibil ca in 
cîteva ore să se sape fun
dația, apoi în alte zeci de 
ore; să înceapă turnarea 
betoanelor ; tot așa, rind 
pe rind, au fost posibile, 
in termene incredibile, 
toate celelalte lucrări. In
cit, chiar cu cîteva ore 
înainte de consumarea ce
lor 20 de zile, două pompe 
funcționau, împingeau cu 
presiune apa in aspersoa- 
rele care, țăcănind, desfă
șurau deasupra cîmpului 
verde pinze răcoroase de 
apă salvatoare.

Au fost multe astfel de 
momente in cei patru ani. 
De aceea. . efortul con
struirii acestui important 
complex de lucrări hidro
tehnice și hidroameliorati- 
ve nu poate fi măsurat 
doar în cantități și valori 
fizice. Valorile sufletești 
învestite aici de către 
constructori sînt și ele 
acum substanță în sub
stanța marii construcții.

Nu s-au isprăvit în to
talitate lucrările. Drena
jele, de exemplu, abia se 
află la început. Dar ma
rea incintă produoe. Cit șl 
cum ? Comunele Victoria, 
Golăești, Bosia, Tuțora, 
Prisecani, Grozești, To- 
mești, Comarna, Costu- 
leni, Răducăneni, cu sa
tele aparținătoare, cu mul
țimea lor de unități agri
cole productive, și-au luat 
în primire pămîntul re
născut, readus 
după 
n-au 
mare 
apoi 
cooperatorii 
cotro, lăsau _____
gricole și le luau pe 
de pescuit... Acum 
un pămint sigur, 
zut cu ‘ 
pentru _ _____ ___ _
proiect se prevede ca un 
hectar ." 
5 000 kg grîusau 10 000 kg 
porumb, boabe sau 3 000 kg 
floarea-soanelui sau 60 000 
kg sfeclă de zahăr sau...

...Sau, dacă nu, întreaga 
mare investiție va răngine, 
pentru mai,mult ’timp de
cît cel normal, un credit 
uriaș acordat de către 
societate agricultorilor din 
aoeastă incintă. Știu a- 
cești agricultori să-și ono
reze datoria ? Am văzut 
că se străduiesc să învețe. 
Dar despre asta, într-un 
reportaj viitor.

la viață, 
ani și ani în care 

izbutit să producă 
lucru. Semănau, 

veneau apele, 
n-aveau 
uneltele

iar 
In
a

pte 
au 

_ . prevă- 
tot ce este necesar 
mari recolte. Prin
să producă aici
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SEMĂNATĂ NEÎNTÎRZIAT 
PE TOATE SUPRAFEȚELE!
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• Cit s-a semănat pînă acum ? • Cum se acționează pentru grăbirea lucrărilor ?

OLT. După încheierea recoltării 
orzului, in județul Olt. se acțio
nează cu forte sporite la înșă- 

mințarea culturilor duble, astfel in
cit această lucrare să fie încheiată 
în scurt timp, iar la secerișul griu
lui să fie disponibil întregul poten
țial mecănic și uman. Pină în seara 
zilei de 30 iunie, au fost strinse și 
transportate paiele de pe 23 700 hec
tare. lucrarea fiind bine organizată 
în cooperativele agricole din consi
liile agroindustriale Vișina. Ianca, 
Rusănești și Movileni. unde prin uti
lizarea sutelor de atelaje cu tracțiu
ne animală s-a ușurat transportul 
paielor in bazele furajere, contribu
ind totodată la economisirea motori
nei. Pină la data menționată, terenul 
a fost pregătit pe 51 la sută din su
prafața ce urmează a fi însămînțată 
cu porumb in cultură dublă.- iar se
mănatul a fost efectuat pe 11 000 
hectare. La acestea se adaugă alte 
4 600 hectare însămințate cu plante 
furajere. Este de remarcat că prin- 
tr-o bună organizare a întregului 
flux, unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Izbiceni. Dobroslo- 
veni. Radomirești. Mărunței și Mo
vileni au terminat semănatul cultu
rilor duble pe întreaga suprafață re
coltată. Este necesar însă să se in
tensifice ritmurile la pregătirea te
renului și insămîntări in toate uni
tățile agricole, avind în vedere nu 
numai secerișul griului, care bate la 
ușă, ci și evitarea pierderii umidi
tății din sol. umiditate care, se știe, 
garantează reușita culturilor duble. 
(Miliai Grigoroșcuță).

TIMIȘ. Pină marți seara, în ju
dețul Timiș, orzul a fost recol
tat de pe 20 058 hectare din cele 

53 345 aflate în cultură. Concomitent, 
datorită asigurării de sănii pentru 
toate presele de balotat și folosirii 
unui număr de peste 2 000 atelaje cu 
tracțiune animală, au fost eliberate 
de paie 15 000 hectare, din care 8 500 
hectare au fost deja însămințate cu 
culturi duble. Rezultatele la semăna
tul culturilor duble ar fi fost și mai 
bune dacă în toate unitățile s-ar fi 
acționat în așa fel încît în cel mult 
36 ore de la recoltare, sămința să 
fie pusă sub brazdă, așa cum de 
altfel s-a procedat în consiliile unice 
agroindustriale Lovrin, Periam, Je- 
bel, Lugoj. Or, din controalele efec
tuate pe teren rezultă că, deși dis
pun de forțe mecanice corespunză
toare, de semințe, într-un cuvînt de 

tot ceea ce este necesar pentru ca 
pregătirea solului și semănatul să se 
desfășoare fără întreruperi, unele 
unități irtvocă numai urgența recol
tării. neglijind eliberarea operativă 
a terenului pentru a crea front de 
lucru semănătorilor. Asemenea situa
ții se intilnesc in unele unități din 
consiliile unice agroindustriale Gă- 
taia. Buzias. unde suprafețele elibe
rate si insămîntate nu reprezintă nici 
o treime din cele de pe care s-a 
s4rîns orzul. în urma analizelor ope
rative efectuate cu cadrele de condu
cere și specialiștii din aceste unități 
s-au luat măsuri pentru mărirea vi
tezelor de lucru la eliberatul terenu
rilor, pregătirea patului germinativ și 
semănat, astfel ca decalajul existent

RELATĂRI DE LA CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"9 "
în prezent între aceste lucrări și 
recoltat să fie redus în cel mai scurt 
timp. (Cezar Ioana).

GALAȚI. în această vară, în ju
dețul Galați, urmează să se 
însămînțeze cu culturi duble 

60 620 hectare. Pînă în seara zilei de 
30 iunie, culturile duble au fost se
mănate pe 3 330 hectare, suprafața 
însămînțată reprezentind 5 la sută 
din cea totală planificată și numai 
în jur de 30 la sută din suprafața de 
pe care s-a recoltat orzul. Urmărind 
stadiul lucrării pe unități se constată 
că, îndeosebi în cooperativele agri
cole care au terminat printre prime
le recoltarea orzului, se acționează 
diferit in ceea ce privește însămîn- 
țarea culturilor duble. Astfel, există 
cooperative, precum cele din Cava- 
dinești, Gohor, Tălpigi și altele, care 
au și încheiat lucrarea pe întreaga 
suprafață recoltată. în timp ce în 
cooperativele agricole din Tudor Vla- 
dimirescu, Munteni, Independența, 
Nămoloasa și altele, semănatul ori 
n-a inceput încă, ori s-a realizat 
pe suprafețe foarte mici. Deorece 
întîrzierile au drept cauză îndeosebi 
slaba organizare, specialiștii direc
ției agricole județene au luat măsuri 
să se treacă neîntîrziat, în fiecare 
unitate, la executarea acestei lucrări 
de maximă importanță pentru ju

dețul Galați, unde lipsa prelungită 
de precipitații nu a permis dezvol
tarea normală a plantelor furajere. 
(Dan Plâeșu).

T ULCEA. Din cele aproape 23 000 
hectare de pe care s-a strîns 
recolta de orz, în unitățile agri

cole din județul Tulcea, aproxima
tiv 18 000 hectare sint planificate să 
fie însămințate cu culturi duble. 
Pină marți seara, au fost semănate 
cu diferite culturi 2 830 hectare. Cu 
toate că secerișul orzului s-a în
cheiat în toate unitățile agricole 
tulcene, se înregistrează rămîneri în 
urmă la semănat. Motivul ? Datorită 
aprovizionării neritmice cu motori

nă, lucrările de eliberare a terenu
lui, pregătirea patului germinativ și 
semănatul nu s-au desfășurat în 
același ritm cu secerișul. Față de 
140 tone de motorină, cit au avut 
nevoie unitățile agricole în perioada 
secerișului, au fost zile cînd Cen
trala PECO nu a livrat nici o canti
tate de motorină. Ca urmare, in pe
rioada cit s-a recoltat, presele de 
balotat paiele șl semănătorile au 
fost oprite, motorina existentă folo- 
sindu-se la secerișul orzului. în ul
timele două zile ale lunii iunie au 
fost livrate cantitățile de motorină 
restante, ceea ce a permis concen
trarea mijloacelor mecanice la eli
berarea terenului și la semănat. De 
ieri insă majoritatea preselor de 
balotat nu lucrează, fiindcă nu 
există sfoară. Pentru a asigura totuși 
continuitatea lucrărilor, forța meca
nică a fost dirijată spre solele de pe 
care au fost adunate paiele, unde 
tractoarele acționează in două schim
buri la pregătirea terenului și în
treaga zi-lumină la semănat. Ținind 
seama de situația dată, în majori
tatea unităților, eliberarea terenului 
se face cu căruțele pe care au fost 
montate platforme, iar pregătirea 
patului germinativ se execută numai 
cu grapa cu discuri. (Neculai Amihu- 
lesci).

IALOMIȚA. în județul Ialomița, 
din cele 24 100 hectare de pe 
care producția de orz a fost 

strinsă (lucrarea s-a încheiat marți 
seara), au fost însămințate cu culturi 
duble . și succesive 18 700 hectare, 
din care 16 800 hectare cu po
rumb. Cele mai mari suprafețe au 
fost însămințate in unitățile agricole 
din consiliile unice agroindustriale 
Gura lalomiței, Grivița, Horia. Si- 
nești, Balaciu și Urziceni, unde reali
zările sînt între 70 și 85 lh sută. în 
unitățile rămase în urmă, cum sînt 
cooperativele agricole din Movila, 
Stelnica. Cosîmbești și Poiana, între
prinderile agricole de stat Borănești 
și Vlădeni, unde s-au însămînțat 
doar intre 25 și 40 la sută din supra- 

fețele prevăzute cu culturi duble, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a dispus introducerea 
lucrului in schimburi prelungite la 
semănat, iar la pregătirea terenului 
a fost organizată munca și in 
schimbul II. Acolo unde solul per
mite, la pregătirea terenului se fo
losesc și discurile mari, fapt ce per- 

. mite realizarea unui ritm zilnic 
mult sporit față de cel care s-ar 
fi realizat dacă se executau numai 
arături. Prin măsurile luate, care 
sint urmărite permanent și exigent 
de membrii comandamentului jude
țean pentru agricultură, se conside
ră că rămînerile în urmă vor fi 
grabnic recuperate. (Mihai Vișoiu).

DOLJ. în Cimpia Olteniei graba 
secerișului, eliberării și pregă
tirii terenului este cît se poate 

de mare, dacă avem in vedere faptul 
că în acest an urmează să se în
sămînțeze culturi duble și succesive 
pe o suprafață de 110 400 hectare. 
Cum se acționează ? Pornind de la 
condițiile specifice ale acestei veri, 
comitetul județean de partid a sta
bilit ca pregătirea terenului să se 
facă direct în miriște, cu discuri 
mari, folosindu-se cele 400 tractoare 
A-l 800, care să lucreze zi și noapte. 
Rezultatul : pină la 1 iulie s-au 
pregătit 4 006 hectare și s-au în
sămînțat 3 242 hectare, aproape în 

totalitate cu porumb pentru boabe. 
Cele mai mari suprafețe au fost 
realizate în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Dăbuleni, 
Bechet, Segarcea. Perișor. Moțăței, 
Măceșu și Amărăști. adică acolo 
unde s-a lucrat cu mai multă răs
pundere. Avind în vedere că in alte 
unități agricole, cum sînt cele din 
Ghizdăvești, Puțuri, Ciupercenii Noi, 
Plenița și Afumați, există un decalaj 
mare între recoltare și insămînța- 
rea culturilor duble, comandamentul 
județean a stabilit operativ măsuri 
eficiente menite să accelereze ritmul 
lucrărilor de eliberare si pregătire a 
terenului și de insămințare a cultu
rilor duble. Astfel, incepînd de ieri, 
s-au organizat acțiuni de masă pen
tru transportul baloților cu ajutorul 
celor 5 000 de atelaje ale unităților 
și membrilor cooperatori. (Nicolae 
Băbălău).

CALARAȘI. în mod cert, actuala 
campanie de recoltare a orzu
lui a fost și în județul Călărași 

cea mai scurtă de pină acum. Este 
aceasta o dovadă convingătoare a 
unei bune organizări, a dăruirii și 
priceperii mecanizatorilor, specialiș
tilor. a tuturor lucrătorilor ogoare
lor de pe aceste meleaguri. Pe toată 
suprafața ce a fost cultivată cu orz 
sint planificate culturi duble. In 
mod normal deci, și la semănat ar 
fi trebuit să se mențină același ritm 
alert, aceeași bună organizare. Din 
păcate, nu este așa. Pînă la această 
dată, numai 10 000 hectare au primit 
sămința pentru a doua cultură, 
deoarece eliberarea terenului s-a 
făcut doar pe jumătate din ceea ce 
era planificat. Această situație a 
făcut ca semănătorile. gata pregăti
te. să aștepte la capătul locului pînă 
ce vor intra în ritmul normal presele 
pentru balotat. Dar. iată că. acum, 
in plină campanie, stagnează nu 
numai semănătorile, ci și pre
sele de balotat. Aflăm că nu li s-a 
putut asigura sfoara, cu toate inter
vențiile făcute la furnizor. Promi
siuni sint. dar... cu promisiuni nu se 
poate elibera terenul și, ca atare, 
nici nu se poate efectua semănatul 
pentru culturile succesive. Cineva ar 
trebui totuși să-i convingă și pe 
furnizori de acest lucru, și nu numai 
să-i convingă, ci să-i și oblige să-și 
achite îndatoririle. (Mihail Dumi
trescu).

In vederea insâmințării grabnice a celei de-a doua culturi, la C.A.P. Smeeni, 
județul Buzău, se acționează cu forțe sporite pentru eliberarea rapidă 

de paie a terenului

PRAHOVA. O dată cu încheierea 
recoltării orzului pentru con
sum. lucrătorii ogoarelor pra

hovene și-au concentrat forțele spre 
însămințarea culturilor duble, in 
primul rind a porumbului. Planul 
pe acest,an prevede însămințarea a 
32 000 hectare cu a. doua cultură, 
lucrare care s-a realizat insă doar 
pe mai puțin de 1 500 hectare. Pen
tru grăbirea semănatului și înscrie
rea in termenele planificate, coman
damentul județean pentru coordona
rea lucrărilor din agricultură a sta
bilit o serie de măsuri, intre care, 
organizarea de schimburi prelungite 
și a schimbului II la eliberarea tere
nului, urmînd ca pregătirea patului 
germinativ să se execute doar prin 
discuirea miriștei. De reținut este 
și faptul că unitățile agricole de 
stat și cooperatiste au intreaga can
titate de sămință necesară, atit pen
tru porumbul boabe, cit și pentru 
legumele din culturile succesive. 
(Ioan Marinescu).

BUZĂU : în județul Buzău, ur
mează să se insămînțeze în cul
tură dublă 48 960 hectare. Pînă 

în seara zilei de 30 iunie, din cele 
13 550 hectare de orz recoltate s-au 
însămînțat cu porumb 11 030 hectare, 
realizîndu-se o viteză medie zilnică 
de lucru de peste 3 000 hectare. 
,,Timpul este foarte bun de lucru — 
ne precizează tovarășul Sandu Lam- 
bru. director general al direcției a- 
gricole județene — și pînă da înce
perea recoltării griului toate forțele 
sînt mobilizate la eliberarea terenu
lui și însămințarea imediată a cultu
rilor duble spre a putea menține in 
sol umiditatea necesară încolțirii se
mințelor. La arat și discuit se lu
crează zi-lumină. schimbul prelungit 
fiind asigurat cu mecanicii de la a- 
telierele de întreținere. Acționînd 
astfel, in toate cele 14 consilii agro
industriale am reușit să recuperăm 
rămînerile în urmă determinate de 
declanșarea mai tirziu a campaniei 
de seceriș din acest an“. Ar mai fi 
de adăugat că în întreprinderile a- 
gricole de stat, imediat după recol

tarea orzului și eliberarea terenului, 
au inceput lucrările de fertilizare 
organică, arat și scarificat pe 1 300 
hectare. De asemenea. în unitățile 
cooperatiste se lucrează la înființa
rea culturii de legume după orz, pe 
2 200 hectare. (Stelian Chipcr).

ARGEȘ, Din 41 OOO hectare — su
prafața destinată culturilor 
duble — pină acum au fost in- 

sămințate aproape 5 000 hectare, din 
care majoritatea cu porumb. Bine 
sint dirijate forțele in consiliile 
Izvoru, Slobozia, Birla — ne spune 
inginerul Constantin Tamagă, direc
tor adjunct al direcției pentru agri
cultură Argeș. Cimpul confirmă cele 
spuse. în consiliul Izvoru, în coo
perativa agricolă din Recea, din cele 
300 hectare cite sint de insămințat 
după orz. bobul a fost pus in pă- 
mint pe mai bine de jumătate din 
suprafață. De față se află in perma
nență șefii de fermă. Programul la 
discuit este cuprins intre orele 5.30— 
24.00. iar la insămințat programul 
e ,.zi-lumină“. O nouă confirmare și 
din consiliul unic Slobozia. De la 
tovarășul Marin Ciobanu, organiza
torul de partid, aflăm că in cîteva 
zile lucrarea se va încheia și aici. 
(Gheorghe Cirstea).

BRAILA : Pînă in seara zilei de 
30 iunie, in județul Brăila s-a 
insămințat in cultură dublă 63 

la sută din suprafața de pe care s-a 
recoltat orzul. Astfel, s-au însămîn
țat peste 13 000 hectare cu porumb, 
iar restul cu legume și plante de nu
treț. De la direcția agricolă județea
nă sîntem informați că au fost luate 
în continuare toate măsurile orga
nizatorice în ceea ce privește elibe
rarea urgentă a întregii suprafețe 
destinate culturilor duble după orz, 

, concomitent cu pregătirea și însă- 
mîntarea in flux a acestora. Viteza 
zilnică de lucru — de-peste 3 000 
hectare — permite ca în următoarele 
2—3 zile să se încheie și această 
imnortantă lucrare agricolă ne cele 
23 499 heotare de pe care a fost re
coltat orzul. (Candiano Priceputu).

De la seceriș la însămințarea culturilor duble toate lucrările efectuate în flux

Fotografia de mai sus, care înfățișează — 
executate in flux — toate lucrările nece
sare înființării celei de-a doua culturi, a 
fost făcută pe una din parcelele C.A.P. Po
goanele, județul Buzău, unde abia se în
cheiase recoltarea orzului. Poate nu am fi 
dat atenție acestui fapt, dar modul în care 
este organizată și în care se desfășoară ac

fi

tivitatea in aoeastă unitate se constituie in
tr-o valoroasă experiență demnă de urmat 
și de alte unități agricole pentru a se asi
gura reușita culturilor duble. Președintele 
cooperativei agricole, inginerul Adrian Bă
nică, ne ajută să reliefăm care sint ele
mentele aoestei experiențe. Succesiunea lu

crărilor poate fi urmărită cu ușurință în 
imaginea prezentată. „Dintr-un inceput — 
precizează președintele cooperativei — tre
buie asigurată o deplină concordanță intre 
mijloacele mecanice repartizate pe fiecare 
operație, astfel încît să se evite total de
calajele intre lucrări. Imediat, in urma 

combinelor, am introdus presele de balotat 
paie, fiecare prevăzute cu sănii, astfel incit, 
strîngerea paielor și transportul baloților 
la capătul lanurilor se realizează concomi
tent. în urma preselor, lucrează formațiile 
de tractoare la arat. Printr-o singură tre
cere cu discurile asigurăm pregătirea tere

nului, după care semănătorile încorporează 
sămința de porumb pentru cea de-a doua 
cultură pentru boabe. Procedind în acest 
fel, obținem două avantaje : menținem u- 
miditatea in sol și. însămințăm cea de-a 
doua cultură la cel mult 36 de ore de la 
Încheierea secerișului pe fiecare parcelă'1.

Simplu și edificator. Este un mod de lu
cru ce se poate realiza în toate unitățile 
agricole prin temeinica organizare a acti
vității, adică asigurarea tuturor condițiilor 
pen.tru executarea in flux a lucrărilor, fără 
decalaje.

Foto-text : A. PAPADIUC

PROBLEMELE PLANULUI

Punctul de vedere al Centralei industriale de prelucrare a cauciucului 

cu privire la realizarea și desfacerea producției de anvelope

După cum se știe, potrivit legii, 
centralei industriale îi revin răspun
deri importante pentru asigurarea 
bunului mers al activității producti
ve din intreprinderile componente. 
Așa cum preciza recent secretarul 
general al partidului, în acest an s-a 
trecut in mod ferm la aplicarea in 
viață a prevederilor legii privind în
tocmirea planurilor pe centrale, ca 
unități de bază ale economiei.

în acest context, constatările re
zultate din investigațiile noastre pe 
tema realizării planului la produc
ția fizică de anvelope — prezentate 
in ziarul „Scinteia11 din 1 iulie a.c. 
— Ie discutăm cu ing. Dan Stoica, 
director plan-producție al Centralei 
industriale de prelucrare a cauciu
cului.

— Tovarășe director, prima cauză 
a nerealizării planului pe care fac
torii de răspundere din întreprinde
rile de anvelope investigate au adu
s-o in discuție se referă la neajun
surile in asigurarea bazei materiale. 
Care este punctul dv. de vedere in 
aceasta problema '!

— Adevărul este altul: cauzele pen
tru care nu realizăm integral produc
ția fizică sint in principal determinate 
de o serie de deficiente interne in 
activitatea intreprinderilor noastre. 
Dacă acestea s-ar rezolva complet, 
sigur că ar apărea foarte concret 
unele probleme legate de corelarea 
intre planul producției fizice si baza 
materială. A doua mare problemă 
cu care ne confruntăm e legată de 
calitatea unor materii prime din 
producția internă. De exemplu, dacă 
in primele patru luni ale anului, în
treprinderea „Danubiana11, care este 

o unitate bună, și-a făcut planul, in 
luna mai s-a confruntat cu neajun
suri atit de ordin cantitativ, cit și 
calitativ în aprovizionare, care au 
făcut ca prevederile la producția fi
zică să fie realizate numai in pro
porție de circa 70 la sută. Sau. de 
pildă, întreprinderile din Caracal și 
Drobeta-Turnu Severin, chiar dacă 
ar fi dispus de 
toate materiile 
prime prevăzute, 
tot n-ar fi putut 
să le utilizeze și 
să-și îndeplineas
că planul, întru- 
cît mulți oameni 
nu-și realizează 
normele, fluctua
ția de personal 
este foarte mare 
etc., etc. Totuși, 
la întreprinderea
din Caracal se ridică, intr-adevăr, o 
problemă grea legată de asigurarea 
cordului de viscoză tricablat.

— Ce a întreprins concret centrala 
pentru a o rezolva '!

— La ora actuală, unitatea de pro
fil din Brăila nu poate asigura de- 
cit o cantitate redusă din acest sor
timent, cantitate care se imparte in
tre fabricile noastre de la Caracal și 
Florești. Intrucit problema este acu
tă și, in perspectivă, necesitățile in 
ce privește acest material urmează 
să crească de circa trei ori, se im
pune ca întreprinderea producă
toare să ia măsuri interne de 
sporire a capacității de producție. 
Centrala noastră a discutat proble
ma cu factorii de resort ai unității 
producătoare și s-a stabilit reali

zarea unui nou sortiment de cord ce 
poate fi fabricat in cantități mai 
mari și care il poate înlocui pe cel 
actual. Desigur, va trebui să facem 
și noi probe, testări, dar considerăm 
că ne aflăm pe un drum bun. Din 
păcate, practic, în acest an nu vom 
putea beneficia de soluția respecti
vă. Dar, in continuare, fabricarea 

cordului de vîs- 
coză trebuie să 
stea in atenția 
Ministerului In
dustriei Chimice, 
întrucît la toate 
sortimentele ce
rerile sînt și 
vor fi mult mai 
mari. Cît priveș
te întreprinderea 
din Drobeta-Tur
nu Severin, va
loarea producției 

sale reprezintă numai circa 3 la 
sută din cea realizată pe an
samblul centralei. Deci nu se poate 
spune că nu putem asigura noi, cen
trala. tot ceea ce este necesar. Nu 
sint probleme deosebite care să nu 
poată fi rezolvate de centrală.

— Dur problema asigurării valve
lor pentru anvelopele gigant ? Am 
înțeles că din această cauză stau în 
stoc mari cantități de anvelope de 
acest tip destinate pieței interne.

— Realitatea este că cei de acolo 
trebuiau să se zbată mai mult pen
tru rezolvarea problemei, pentru că. 
iată, bunăoară, există soluția înlo
cuirii valvelor de tipul solicitat cu 
valve de tip cameră de aer pentru 
autocamion mare. De curînd s-au 
produs primele cantități de valve 
speciale pentru anvelope gigant, care 

au fost trimise la Drobeta-Turnu Se
verin, ceea ce permite ca stocul de 
anvelope de acest tip să se diminue
ze la un sfert.

— Cum se explibă faptul că unele 
întreprinderi se confruntă cu dificul
tăți de desfacere la anumite sorti
mente .

— Mai există încă mentalitatea că 
întreprinderea n-are altă sarcină de- 
cit producția, de aceea nu trebuie 
decît să stea liniștită și să aștepte 
comenzi. Este însă o reali
tate că unele sortimente ale între
prinderii din Zalău se desfac cu 
greutate pe piață. S-au luat măsuri 
pentru modernizare, pentru asimila
rea unor tipodimensiuni de anvelope 
fără cameră solicitate, la export. Dar 
specialiștii din întreprindere trebuie 
să insiste pentru înfăptuirea acestor 
măsuri si. mai ales, pentru ridicarea 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor pe care Ie fabrică.

— Desigur, se poate discuta mult 
in legătură cu ce anume trebuie să 
facă întreprinderea și ce este nece
sar să întreprindă centrala. Cert este 
că pe ansamblul centralei planul fi
zic la anvelope nu s-a îndeplinit in
tegral. Ce măsuri consideră conduce
rea centralei că este necesar să 
întreprindă pentru eliminarea nea
junsurilor existente și intrarea pro
ducției de anvelope pe un făgaș nor
mal ?

— Dăuă probleme șe. pun cu mai 
mare acuitate. Prima este aceea de 
a găsi soluții pentru realizarea pla
nului la export, atit în expresie fi
zică, cît și valorică. Aici sint și pro
bleme de contractare, dar și de 
adaptare a producției noastre la ce

rerea de pe piața externă. In acest 
sens, avem programe curente și de 
lungă durată pentru diversificarea 
fabricației, pentru realizarea de an
velope în construcție modernă, de 
noi profile pe banda de rulare la 
toate categoriile de produse. Condi
ția esențială pentru a obține pro
gresul scontat este asigurarea scule
lor. matrițelor și dispozitivelor ne
cesare atît în unitățile proprii, cit 
și în cele ale Ministerului Industriei 
Petrochimice. Ne-am organizat ast
fel ca de asimilări să se ocupe direct 
întreprinderile mari, respectiv „Da
nubiana11 și „Victoria11, care au forțe 
tehnice suficiente, iar la celelalte ac
țiuni să participe nemijlocit specia
liști ai Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria cauciu
cului și maselor plastice. A doua 
problemă se referă la ridicarea ni
velului tehnic si calitativ al produ
selor. care se rezolvă in strinsă le
gătură cu cea dinții.

— Din investigațiile noastre a re
zultat că îndeosebi unitățile mai noi 
nu au reușit încă „să se pună, pe pi- 
cioare“, mai au de depășit dificultăți 
importante in domeniul organizării și 
conducerii activității productive. 
Centrala ce iși propune să între
prindă in acest sens 1

— Pentru unitățile mai noi, cum 
sînt cele de la Drobeta-Turnu Seve
rin, Caracal, Zalău, Tg. Jiu și Boto
șani. s-au stabilit colective de spe
cialiști. conduse de cite un membru 
al consiliului oamenilor muncii al 
centralei, care Ic sprijină in diferite 
domenii : tehnic, mecano-energetic, 
organizare, personal-retribușre, ex
port, C.T.C. Astfel, pentru fabricile 
din Caracal și Zalău colectivele sint 
conduse de directorul mecano- 

Din cele relatate se desprinde că la nivelul conducerii centralei se 
cunosc cauzele reale ale nerealizării planului și s-au stabilit măsuri de 
remediere a neajunsurilor care mai persistă. Important este că se recu
noaște deschis că restantele față de plan nu trebuie trecute pe seama fac
torilor obiectivi atîta vreme cît în unitățile componente ale centralei per
sistă o serie de deficiențe de ordin tehnic și organizatoric, nu se mani
festă intreaga răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor economice. De 
aceea, se poate aprecia că măsurile enunțate vor avea- efectul scontat, 
vor duce la revirimentul așteptat numai dacă (fetilul de muncă al cen
tralei va fi corespunzător, dacă factorii de conducere și specialiștii se 
vor implica nemijlocit in activitatea întreprinderilor nu numai pentru 
a le rezolva problemele, ci și pentru a învăța și a îndruma colectivele 
respective cum trebuie să muncească. Pentru că, așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, centrala este o unitate de bază a eco
nomiei, care răspunde nemijlocit de realizarea planului — și nicidecum 
o verigă intermediară care primește și transmite sarcini.

Cornelii! CÂRLAN

energetic al centralei, întrucît pro
blemele cele mai grele se ridică in 
domeniul său de activitate. De ase
menea, institutul de profil are gru
pe de specialiști in unitățile din 
Caracal, Zalău și Drobeta-Turnu Se
verin. Pentru celelalte unități sint 
stabiliți responsabili de platformă 
din partea centralei.

— Cum se explică intirzierea apli
cării unor măsuri din programele de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de fabricație, 
care s-au repercutat și se vor 
resimți in continuare in îndepli
nirea planului de producție ?

— Ne preocupă în mod deosebit 
înfăptuirea programelor de moder
nizare prin care se vor rezolva o 
serie de probleme de fond ale pro
ducției. Avem, este adevărat, o anu
mită răminere in urmă in această 
privință, care se datoreste fantului 
că s-au găsit mai greu soluțiile teh
nice pentru încadrarea in indicatorii 
propuși, inclusiv pentru dublarea 
productivității muncii. De aceea, nu 
s-au finalizat incă operațiile de 
avizare a documentațiilor de inves
tiții. Important, este că acum lucru
rile sînt clarificate. Lunar, atît la 
centrală, cit și in întreprinderi, ana
lizăm stadiul înfăptuirii programe
lor. Trebuie însă să spunem că și 
proiectanții și producătorii de uti
laje — care nu sint din centrala 
noastră — au o serie de întîrzieri. 
Totodată, se cuvine să precizez că 
la nivelul ministerelor de resort — 
al industriei petrochimice și al in
dustriei chimice — se urmărește un 
program de ridicare a nivelului teh
nic și calitativ, deopotrivă al pro
duselor noastre și al materiilor pri
me, de asimilare a noi materiale.

SUCEAVA : Livrări 
suplimentare la export

în primul plan al preocupărilor 
muncitorilor, maiștrilor, ingineri
lor și tehnicienilor din întreprin
derile industriale ale județului Su
ceava se află realizarea la timp si 
chiar in devans a producției pen
tru export. în acest sens, se urmă
rește zilnic, pe bază de grafic, mo
dul cum sint onorate comenzile 
partenerilor externi, contractele 
încheiate cu aceștia. Măsurile 
adoptate in vederea perfecționării 
activității, realizării unor produse 
cu caracteristici tehnice și calitati
ve superioare, valorificindu-se su
perior materiile prime și materia
lele, au făcut ca oamenii muncii din 
14 unități economice sucevene să 
livreze suplimentar partenerilor de 
peste hotare produse in valoare de 
peste 17 milioane lei. (Sava Be- 
jinariu).

TÎRGU MUREȘ : A fost 
produsă mașina de copiat 

cu numărul 7 000
' Colectivul de oameni ai muncii 

de la secția de mecanică fină și 
electronică a întreprinderii „Elec- 
tromureș" din Tirgu Mureș a în
registrat un deosebit fapt de mun
că. Este vorba de ieșirea de pe 
bancul de testări și probe a mași
nii de copiat cu numărul 7 000. De 
remarcat că dintre acestea 150 de 
copiatoare le reprezintă cele de 
tipul „C-11211 — utilaj complet au
tomatizat. care a marcat introdu
cerea in fabricație a celei de-a 
treia generații de mașini de copiat 
de fabricație românească. Față de 
primele două tipuri de mașini elec
trostatice de copiat, la copiatorul 
„C-11211 — utilaj de inaltă produc
tivitate — ciclul de copiere crește 
de la numai 7 file pe minut la 15 
file. Totodată, faptul că o serie de 
repere din metal au fost inlocuite 
cu cele dih mase plastice a făcut 
ca greutatea aparatului să fie di
minuată cu 50 la sută, iar consu
mul de metal să scadă in mod co
respunzător. (Gheorghe Giurgiu).
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0 altă logică a competiției- 
logica muncii tuturor, pentru toți
Președintele C.A.P.-ului 

este plecat. Are exa
mene. „Mîine e ziua 
cea mare pentru el 

—- ne spune inginerul- 
șef Nicolae Olteanu. Ii țin 
pumnii, am emoții". între
băm de primarul comunei 
Colonești, din acest județ 
al Oltului. „Pe cîmp ! —
ne răspunde gazda noastră. 
Sintem în dîrdora treburi
lor. Ce om e și ăsta, pri
marul ! A fost mecaniza
tor ; e învățat să controle
ze fiecare șurub al muncii, 
înțelegeți ce vreau să 
spun ! Și ceilalți, șefii de 
fermă, brigadierii — toți 
sint în cîmp. Eu sînt în 
trecere pe la sediul coope
rativei. Pentru cîteva tre
buri care nu suferă amî- 
nare. Altfel... Se coace or
zul și-1 secerăm pe por
țiuni cum ajunge aproape 
de maturitate ; se stringe 
finul, se depozitează : e 
de lucru în vie, în livadă, 
în grădina de legume... 
Sînt o groază de treburi, 
toată lumea e în priză di
rectă".

Ne întoarcem cu vorba 
Ia președintele C.A.P.-ului. 
Ne furnizează mulțime de 
amănunte despre el. ca om, 
ca tovarăș de muncă. Din 
toate considerațiile ingine- 
rului-șef desprindem ad
mirație deosebită pentru 
cel plecat la examen. „Co- 
loneștii erau de rîsul lumii 
— mărturisește. Producții 
slabe, dezorganizare, lipsă 
de perspectivă în muncă. 
Vine insă in viață un 
moment hotărî tor, cînd 
oamenii singuri își dau 
seama și-și spun : Nu se 
mai poate așa ! Și gîn- 
desc, decid și pun capăt 
lălăielii. iau taurul de 
coarne, ca să mă exprim 
așa. Coloneștenii au început 
prin a-1 alege pe el. pe 
Nicolae Stan, ca președin
te. Era tehnician veterinar, 
avea 24 de ani — tînăr, 
dar dovedise gindire lim
pede. precisă, hotărîre în 
acțiune, intransigentă în 
privința lipsurilor". îl as
cultăm și ni se pare totul 
cam prea ca la carte. Și 
încercăm să clătinăm puțin 
afirmațiile omului din fata 
noastră. „Da. zicem, dar și 
el e om al satului. Cu ce 
putea fi el mai altfel de
cît cei dinaintea lui? Are 
neamuri, și legăturile firești 
dintre ele — nu-i așa ? — 
nu-i sînt indiferente..." 
„Știu ce vreți să ziceți. 
Mă stlrniți degeaba — ne 
întrerupe. Nu e el omul, 
nu iartă nimic dacă este 
vorba de muncă, de dato
rie neîmplinită. Nu tine 
seama, nu îngăduie. E alt 
material uman, de altă ca
litate. A instituit, de pildă, 
program de uzină în zo
otehnie, cu minutul, dis
ciplină industrială. Și ce 
program ! De aceea avem 
vitele pe care le avem, 
frumoase. cu producții 
bune și foarte bune I Ca 
să vedeți, nici pe maică-sa 
nu a îngăduit-o de la pro
gram — ca să vă dau un 
exemplu. Maică-sa a înțe
les, și-a sprijinit fiul să 
pună ordine, muncind Ire
proșabil. A lucrat acolo. în 
zootehnie, pînă a ieșit la 
pensie".

11 urmărim în continuare 
cu toată atenția cum con
struiește portretul pre
ședintelui. amintindu-ne, 
totodată, că. în urmă cu 
un an, înainte de seceriș, 
eram prezenți pe ogoarele 
aceleiași cooperative* din 
Colonești, cu prilejul unui 
schimb de experiență între 
lucrătorii agriculturii noas
tre. De față, sute de oa
meni ! Președintele. Ni
colae Stan, le prezenta, cu 
nedisimulată mindrie, la
nurile de orz. de grîu. de 
porumb, le explica pe în
delete cum s-a lucrat, ca 
la carte, pentru a obține 
recolte record (C.A.P.-ul 
din Colonești a și obținut, 
pentru aceste recolte, titlul 
d<- „Erou al Noii Revoluții 
Agrare"), scotea în evidență 
priceperea brigadierilor, a 
inginerilor cooperativei. în
trebat fiind și despre con
tribuția inginerului-șef —

ne amintim foarte bine ! — 
a dat amănunte conclu
dente, încheind cu o ex
presie. e adevărat, foarte 
puțin academică, dar întru 
totul lămuritoare: „E omul 
dracului ! Poți să fii ori
cine ai fi, dacă încalc! teh
nologiile de lucru, devine 
fiară !“. <

11 avem acum în față 
pe acest om — inginerul- 
șef Nicolae Olteanu, și zîm- 
bim fără să vrem amintin
du-ne caracterizarea atît 
de expresivă făcută lui. 
cu un an în urmă, de pre
ședinte. Nu ne mărturisim 
gîndul. „Nicolae Stan nu 
are alt criteriu de aprecie
re a celui cu care mun
cește decît felul cum ține 
acesta seama de interesul 
obștii — continuă interlo
cutorul nostru prezentarea 
președintelui. Dacă stai 
bine și te gîndești, e firesc 
să procedeze așa și nu alt
fel. pentru că Nicolae Stan 
s-a format, ca om. mun
cind de la o vîrstă fragedă, 
s-a ridicat prin forțe pro
prii și a făcut enorm pen
tru unitate. Așa consider 
eu, că o copilărie și o ti
nerețe mai aspre au făcut 
din el un om integru. So
cotesc eu că energia lui 
vine, cu deosebire, din 
cinstea lui. Viața care va să

despre care spunea, cu 
zîmbet hazos, că vede în 
agricultură „fiecare șurub 
slăbit, la un moment dat. 
și-1 stringe la loc cu pri
cepere, cu grijă, cu dra
goste, dar și cu asprime 
exact cînd este nevoie". Si 
medităm că, și intr-un caz 
și în oelălalt. nu e vorba 
de simpatii personale, in 
primul rînd dezvăluite 
prin superlative, ci de ju
decăți bazate pe faptele 
celor despre care relata. 
Realitatea aceasta spune 
foarte mult despre calita
tea oamenilor, despre va
loarea lor ca profesioniști 
și comuniști, care s-au pu
tut manifesta și fructifica 
numai in cadrul activității 
armonioase, colective de 
conducere. Din tot ce ne-a 
prezentat interlocutorul 
nostru se desprindea lim
pede existenta unui spirit 
de echipă ofensiv, echili
brat constituit. Fiecare ele
ment uman al echipei, bine 
individualizat prin stăpi- 
nirea unei specialități agri
cole distincte, dar și prin 
note sufletești proprii, ca
racteristice. se însumează 
intr-un tot valoros, ca o 
forță nouă, de o calitate 
colectivă eficace în tot ce 
întreprinde. în foncî. as- 
cultîndu-1 oe inginerul-șef

CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

zică, cunoașterea oame
nilor prin muncă l-au în
zestrat cu capacitatea de 
a descifra, dincolo de 
slăbiciunile pe care fie
care le are, ceea ce există 
bun la acesta. Știe, deci, să 
pună în valoare, de la fie
care om. esențialul. Știți, 
omul acesta e ca o inimă 
a echipei noastre de. con
ducere. Coordonează.' con
centrează ideile venite de 
la noi, le compară îm
preună cu noi. știe să-l 
asculte pe fiecare și să 
aleagă, repunînd în discu
ție ideile valoroase, deter- 
minînd hotărîrea colectivă 
a echipei. Toate acestea 
sint niște calități de sin
teză. De aceea, ne-am gîn- 
dit cu toții că el trebuia să 
învețe mai departe, să se 
perfecționeze, că e băiat 
deștept. Ne-am ținut de 
capul lui, l-am împins îna
inte. l-am hotărît să-și în
vingă c anumită neîncre
dere. o teamă firească. 
După cum vedeți, echipa 
nu-și neagă inima — cum 
aminteam că-1 socotim noi
— acesta e spiritul ei. uni
tatea. Au înțeles și oei în 
drept situația asta și au 
aprobat, l-au îndemnat să 
plece la examen. A plecat, 
oarecum, eu un sentiment 
de vinovăție că va lipsi 
cîteva zile tocmai în peri
oada asta de vîrf a mun
cilor agricole, știind însă 
că totul se va desfășura 
aici ca pe roate. Pentru că 
asta este munca, bine or
ganizată. în echipă : dacă 
lipsește unul temporar — 
nimeni nu e de neinlocuit !
— lucrurile nu suferă știr
bire ; pentru că sintem o 
echipă sudată, bine pusă la 
punct. Acum, ce să spun, 
emoții mari avem și noi 
pentru el. cu toate că i-am 
verificat pregătirea cum se 
cuvine. Cum aminteam, 
mîine îi ținem pumnii — 
că mîine este examenul !“

Omul din fața noastră 
este, fără doar și poate, un 
entuziast, ne gîndim noi. 
își iubește munca, are un 
respect cu totul deosebit 
pentru oei cu . care mun
cește — ne dezvăluie nume 
de oameni harnici, la fel 
de entuziaști ca și el. pe 
fiecare îl caracterizează cu 
vorbă bine aleasă, creio- 
nînd o acțiune semnifica
tivă. o atitudine determi
nantă. Folosește un limbaj 
spumos, țărănesc, sănătos. 
Nu-și drămuie superlati
vele, cum a fost în cazul 
președintelui sau al prima
rului — fostul mecanizator,

cum caracteriza pe fiecare 
membru al echipei de con
ducere a cooperativei, am 
înțeles că el caracteriza, de 
fapt, echipa însăși desci- 
frindu-i puterea de acțiu
ne. care a contribuit să 
transforme o unitate agri
colă cu pămint destul de 
sărac într-o unitate de 
elită.

Am stăruit în discuția cu 
inginerul-șef pe acest fir. 
aflînd amănunte concrete 
despre rezultatele din ul
timii ani ale cooperativei. 
Ele sînt concludente. Lă
săm amănuntele la o par
te, din lipsă de spațiu, și 
redăm numai faptul că a- 
ceastă cooperativă a înche
iat anul 1986 cu un bene
ficiu de peste 2 milioane 
de lei. Aflind acest lucru, 
am întrebat ce se prevede 
la acest capitol pentru anul 
în curs, că doar ne aflăm 
la mijlocul lui. A evitat, ță
rănește, să dea un răspuns 
cifric estimativ. Și a tre
buit să-i înțelegem ezita
rea pentru că singur a 
spus : „De 19 ani lucrez în 
agricultură, dar O primă
vară peficuloâsa ca asta 
pe care am' avut-o nu am 
văzut. Extremele de tem
peratură. succedate haotic, 
la intervale foarte scurte, 
ne-au dat de furcă, ne-au 
pus la încercare pricepe
rea. capacitatea profesio
nală. Și chiar pe cea de 
caracter. Dar eu zic că am 
învins. Aplicăm acordul 
global, afirm eu, cu su
plețe. ținînd seama de 
aportul fiecăruia, de re
zultatele fiecăruia și atunci 
toate forțele umane ale 
cooperativei nu pregetă, se 
angajează deplin, cu tot 
sufletul. Răspunderea per
sonală e controlabilă pînă 
la fiecare brazdă, pînă la 
fiecare lan. Mă înțelegeți ? 
Vă pot mărturisi — dar e 
o părere personală ! — că, 
după cum arată lanurile, 
avem toate șansele să so
cotim anul agricol 1987 mai 
rodnic decît anul 1986. 
Avem temeiuri serioase să 
gindim așa. Mai ales că. 
după rezultatele obținute 
în întrecerea socialistă din
tre unitățile agricole pe 
anul trecut, am obținut 
si locul I pe tară, ceea oe 
a însemnat pentru noi dis
tingerea cu Ordinul „Me
ritul Agricol" clasa I. Deci 
temelie bună pentru succe
se noi în anul acesta". „Ați 
amintit frecvent de rolul 
echipei în bătălia pentru 
obținerea de rezultate deo
sebite in muncă — stăruim

noi. După părerea dum
neavoastră, în ce constă 
dinamismul ei, de unde 
rezultă el?" „E simplu : 
obiectivul comun urmărit! 
— ne răspunde. Relațiile 
dintre membrii ei sînt pă
trunse de principialitate de 
nediscutat, dar ele se înte
meiază, în același timp, și 
pe legături de strinsă prie
tenie. pe înțelegere și aju
tor reciproc, pe afinități su
fletești comune. Competiția 
este comună prin obiecti
vul comun — recolte la ni
velul exigențelor noii revo
luții agrare. Cum să vă ex
plic eu ? O competiție în doi, 
de exemplu, presupune, de 
regulă, că unul cîștigă și 
altul pierde ; in echipă, 
lucrurile se schimbă ra
dical — cîștigă unul, cîștigă 
toți. Și invers. Se naș ie 
deci o altă logică a mun
cii. a luptei, se aplică, pen
tru smulgerea succesului, o 
altă strategie, a cooperării 
a întrajutorării. Spiritul 
acesta de muncă în echipă 
se transmite pînă jos. la 
ultimul cooperator. Sînt 
multe lucruri de spus aici, 
de amintit, se poate gindi 
mult și cu folos in privința 
asta".

Nu se poate să nu fii de 
acord cu afirmațiile gazdei 
noastre. Sigur, se poate 
medita, e chiar necesar să 
medităm adine la această 
problemă. Exemplul spiri
tului de echipă de la Co
lonești ni se pare grăitor 
prin ce a adus el în planul 
producției și al climatului 
mobilizator de muncă. Ne 
dăm seama că nu e ușor 
de ajuns în viață la for
mula ideală a spiritului 
exemplar de echipă — în
trunirea tuturor elemente
lor . necesare formării lui 
cere perspicacitate, răs
pundere. luciditate, compe
tentă, experiență in cu
noașterea oamenilor și, în
deosebi. foarte multă sin
ceritate și dăruire din 
partea fiecărui membru al 
ansamblului conducerii, al 
ansamblului colectivului, 
în ultimă instanță. O- 
biectivul comun al echipei, 
cum îl denumea inginerul- 
șef. elementul unificator al 
energiilor ei are capacita
tea de a suda, de a armo
niza relațiile complexe din
tre oameni. O sudură și o 
armonizare care se trans
formă în veritabilă forță 
de propulsie a vieții și 
muncii colectivului. E ade
vărat că pentru această 
forță nu există unitate de 
măsură obișnuită în afara 
faptelor, a rezultatelor în
tregii activități desfășura
te, dar ea, această forță, 
este >cu atît mai detecta
bilă prin contrast cu si
tuații in care un colectiv, 
avind toate condițiile ma
teriale și umane necesare, 
nu reușește să obțină rezul
tatele scontate. Și atunci, 
de regulă, se naște, firesc, 
și întrebarea : ce-i lipseș
te colectivului respectiv. în 
fond ? îi lipsește tocmai 
acest combustibil — ca să-l 
numim așa — al spiritului 
de echipă armonizator de 
energii umane și materia
le. Absenta lui erodează, 
macină in gol capacități 
care, altfel, ar fi admirabil 
fructificate. Ne propunem 
să revenim. în paginile 
ziarului, și asupra altor ex
periențe din acest domeniu.

Am observat însă, în fi
nalul discuției de la Co
lonești, că inginerul-șef, 
schițînd portretele cîtorva 
dintre membrii echipei de 
conducere a C.A.P.-ului, nu 
spusese mai nimic despre 
el. Modestie ? Poate să fie 
așa, ne-am zis noi. Totuși, 
am vrut să știm, să aflăm... 
Și l-am întrebat dacă are 
cunoștință ce părere au 
despre el, ca om, ca ingi
ner, cooperatorii din Co
lonești. Și iată replica in
terlocutorului nostru. „Ei 
spun : dacă vrei să-i oeri 
ceva lui Olteanu, du-te la 
el doar dacă știi să mun
cești 1“

Suficient, am considerat 
noi. pentru a-1 caracteriza!

Dionisie ȘINCAN

întrebindu-se ce este sufletul o- 
menesc, I.L. Caragiale îl asemăna cu 
„...o oglindă sferică, avind in adin- 
cimea-i și o conștiință : de aceea, 
minunea fără margini, de afară, ne 
interesează mai puțin decît minunea 
dinăuntru, tot așa de fără margini. 
Cu cit cea dinții se tot depărtează 
de noi, cu atît cea de-a doua ne pă
trunde mai adine : cea dintîi este, 
cea de-a doua sintem". în această 
„oglindă sferică", unde existăm noi 
înșine, auzim clar vocea conștiinței 
morale care ne dojenește sau ne 
avertizează, judeeîndu-ne. De fapt, 
teatrul, ca literatură și spectacol, se 
construiește prin această întrebare 
obsedantă. între
bare care moti
vează evenimen
tele și reacțiile, 
de ce-ul fiind o 
interogație fun
damentală în e- 
voluția persona
jelor și a conflic
tului dramatic.

Dacă, din anu
mite puncte de 
vedere. teatrul 
poate fi delimitat 
prin epocă, ten
dințe si curente, stiluri si mo
dalități de expresie ce definesc 
opere literare și creatori de specta
cole, vocea conștiinței morale este o 
trăsătură comună, de la tragicii greci 
pînă în zilele noastre, existența u- 
mană aflîndu-se intr-o continuă 
modificare, refacere lăuntrică. Cu 
cit „minunea fără margini de afară", 
cum definea Caragiale implicit via
ța, este mai agitată și complexă in 
solicitări, cu atît „minunea dinăun
tru", adică sufletul omenesc, simte 
nevoia să se privească în „oglinda 
sferică", să-și judece faptele.

Ce sint, de fapt, Oedip, Antiguna, 
Hamlet, Coriolan, eroii pieselor crea
te de Diderot, Cehov, Ibsen, Gorki, 
O'Neill, Pirandello, Strindberg, Fr. 
Durrenmatt, Camil Petrescu, Horia 
Lovinescu, Paul Everac, D.R. Popes
cu . decît voci ale conștiinței morale, 
prin care umanitatea și-a exprimat 
crezuri și idealuri, neliniștea gin- 
dului ajutînd la înălțarea și înnobi
larea ființei umane ? Progresul so
cial a fost posibil numai datorită 
emancipării conștiinței morale, care 
a luminat simțul datoriei și al în
crederii, al valorii și responsabili
tății.

Dacă filozofia elaborează concepte 
cu privire la etica individului și a 
societății, teatrul se exprimă prin 
personaje, prin caractere și compor
tamente, prin reacții și atitudini cir
cumscrise într-o realitate credibilă. 
Așadar, complexitatea și autentici
tatea eroului, firescul comunicării 
determină intensitatea și acuratețea 
vocii conștiinței morale. Pentru a fi 
receptate și sedimentate în memoria 
cititorului sau a spectatorului, re
verberațiile» acesteia trebuie să prin
dă toate nuanțele și sensibilitățile, să 
emoționeze și să influențeze con
științele semenilor, să le inițieze in 
„jocul ielelor", cum se confesa un 
personaj creat de Camil Petrescu. A 
vedea idei, ca să continuăm în spiri
tul ilustrului dramaturg, după opinia 
mea insuficient jucat azi, înseamnă 
să privim în „oglinda sferică", acolo 
unde „ne pătrunde mai adine" și 
„sintem", acolo unde masca prefăcă
toriei nu încape, unde noi înșine 
stăm față-n față cu propria viață.

A oficia la „oglinda sferică" a 
conștiinței înseamnă, în primul rind, 
să fii sincer cu tine însuți, să ai pu
tere să te privești cu luare aminte. 
Privirea în „oglinda sferică" a tea
trului relevă, cel mai adesea, o ima
gine „în antiteză" — pentru a ieși în 
evidență ordinea morală a existen

ței, pentru ca spectatorul să pri
vească viața in alcătuirea ei comple
xă, cu lumini și umbre. înălțări și 
căderi, minciună și adevăr, dragoste 
și ură.

Revenind la idoea că vocea con
științei morale se exprimă prin sin
ceritatea și firescul personajului, 
este locul să subscriu' și eu la obser
vația că bunele intenții ale unor 
dramaturgi eșuează in poncife și te
zism, in facil și neverosimil, deoa
rece au neglijat condiția esențială a 
actului de creație : transfigurarea 
artistică. De asemenea, au tratat cu 
superficialitate construcția dramati
că din perspectiva evoluției persona

de pregnantă. Teatrul devine act po
litic sensibil, de o importanță deose
bită, implicat activ in viața socială 
și morală.

Desigur, nu putem spune că pro
blematica dramaturgiei noastre este 
întotdeauna consonantă cu problema
tica vieții. Sint fenomene deosebit 
de complexe, mutații sociale in viața 
satelor și orașelor noastre, acolo unde 
se petrec conflicte puternice, care nu 
au intrat încă în sfera de preocupări a 
scriitorului de teatru. De asemenea, 
se cer aduse pe scenă problemele 
tineretului. Dar nu așa cum se mai 
scrie uneori acum, după scheme de
suete. Dramaturgia pentru tineret

T E A. T R U L 
vocea conștiinței morale

jelor, ignorind faptul că dezvoltarea 
conflictului este condiționată de 
complexitatea eroului. Iată de ce cînd 
discutăm despre eroii dramaturgiei 
noastre contemporane ne este greu 
să-i particularizăm ca individualități 
și să-i desprindem din scheme, pon- 
cifele autorului fiind predominante 
prin intențiile didactice. Această o- 
mogenizare a personajelor o putem 
da pe seama acelor dramaturgi care 
au supralicitat scheme și șabloane 
tipologice uzate, care n-au dat bătaie 
de cap nimănui, dar o putem pune 
și în contul regizorilor care, preocu
pați de „stări" și „semne teatrale", 
au neglijat personajul. favorizind 
ansamblul și spațiul vizual al repre
zentației.

O aptitudine educată prin teatru 
este aceea de a admite și a deveni 
și mai interesat ca înainte de viața 
celorlalți ; individualitatea integra
tă în năzuințele și idealurile colecti
vității. Oglindă a vremurilor in 
schimbare, teatrul trebuie să-l aju
te pe acel „privitor" care vine in 
sala de spectacol să-și consoneze su
fletul și mintea cu epoca pe care o 
construiește, conștient de sine. Tea
trul trebuie să-i insufle încredere 
șj speranță, să-l ajute pe om să-și 
înțeleagă menirea și să-i reaminteas
că marele adevăr că el „este esența 
tuturor lucrurilor". „Tocmai pentru 
că nu există altă viață — medita în
tr-o reflecție Titu Maiorescu — se 
cuvine să folosim viața aceasta cit 
mai bine ; tocmai pentru că după 
moarte nu există nici răsplată, nici 
pedeapsă, trebuie să facem Binele 
de dragul lui șl să ne ferim de Rău 
din pricina sa". Teatrul, ca voce a 
conștiinței morale, trebuie să-i înve
țe pe semeni, „să facă Binele de 
dragul lui".

Problematica umană a acestor 
timpuri revoluționare este de o com
plexitate deosebită. Omul constru
iește o societate nouă, construin- 
clu-se pe sine, în consens cu ritmu
rile acestui sfirșit de secol încărcat 
de o multitudine de contradicții.- 
Teatrul trebuie să ajute prezentul și 
viitorul să participe la alcătuirea a- 
cestora. Dramaturgia, prin modelele 
pe care le propune, trebuie să-l aju
te pe om să înțeleagă mersul revo
luției, să-i pună intrebări importan
te cu privire la existență, la deve
nire. Niciodată ca acum, în vremu
rile noastre, teatrul n-a căpătat o 
funcție educativă și formativă atît

trebuie să capete o încărcătură de 
idei și sentimente autentice, să se
sizeze și să transfigureze atitudinile 
tinerei generații, să dea glas idealu
rilor ei. Nu-i ușor, nu-i simplu să 
descifrezi in actualitatea imediată 
conflicte reale sau în stare latentă 
pe care să le aduci pe scenă. De 
fapt, părerea mea este că o drama
turgie a actualității nu-și justifică 
existența cu fapte de viață clasate, 
omologate. Problematica umană este 
eternă, dar cea socială este mereu 
schimbătoare. O societate care mili
tează pentru noua calitate a vieții 
este o realitate revoluționară, care 
abandonează și amendează tare so
ciale și destine umane compromise 
moral. Despovărarea de preiudecâți 
nu este lesnicioasă. Noul și Vechiul 
stau față-n față și luptă pentru prio
ritate și putere. Ceea ce a fost nou 
pînă ieri se perimează și intră în. 
desuetudine. Dar noul dc ieri a că
pătat rădăcini cu ramificații compli
cate.

Dramaturgul trebuie să propună 
modele de viață și comportament, 
dar nu precepte teziste și lozincarde, 
ci adevăruri umane și de viață au
tentică, emoționantă, credibilă. Ros
tul dramaturgului în etapa actuală 
este plin de răspundere și respon
sabilitate etică și profesională. El 
trebuie să înțeleagă complexitatea 
factorilor sociali și politici, proble

matica umană a acestui sfirșit de 
veac, plin de contraste și con- 
tradi cții.

Ceea ce cred că lipsește literaturii 
destinate scenei este o mai accen
tuată preocupare pentru prospecta
rea socialului, a problematicii umane 
contemporane, dramaturgul fiind, 
se-nțelege, martor al umanității, dar 
și un filozof, un vizionar al vremuri
lor care. se vor mai bune și mai 
drepte pentru om. Surprinzind indivi
dul în extremele posibile ale exis
tenței sale, ne dăm seama că acesta 
trăiește între trecut, prezent și vii
tor, între speranță și deziluzie. între 
împlinire și eșec, între adevăr ■ si 

‘minciună, între 
curaj și teamă, 
între vechi și 
nou. Omul devine 
conștient de exis
tența sa comple
xă. explicîndu-se 
pe sine în relație 
cu semenii, stră
bate drumul spre 
polul încrederii și 
al desăvîrșirii mo
rale. Omul se vrea 
el însuși OM în
tre semeni. Dar 

acest comentariu la condiția umană 
nu-1 propun a fi static, ci in deveni
re. intr-o continuă perfecționare mo
rală și socială. Pus într-o asemenea 
relație, personajul dramatic capătă, 
firește, trăsături complexe, drumul 
său pe spirala vieții fiind anevoios, 
pîndit de capcanele imprevizibilului. 
Prin structura sa biologică, omul se 
vrea OM intre oameni, se autode- 
pășește, iși creează șansele devenirii, 
ale împlinirii materiale și spirituale, 
omul se privește în perspectivă, me
reu cu gindul spre ziua de mîine. 
Sincer să fiu, mă fascinează mai 
mult o piesă de teatru care încearcă 
•să pătrundă spre ziua de mîine, a- 
vertizîndu-mă, eventual, că trebuie 
să fiu lucid, auster și receptiv în 
fața greutăților, decît o lucrare care 
să dogmatizeze un timp revolut sau 
o scriere care să idealizeze, să pri
vească totul în roz, să mă deruteze 
în înțelegerea adevărului. A pros
pecta omul de miine înseamnă a-i 
intui evoluția, a-i anticipa compor
tamentul psihologic ; înseamă a-1 ju
deca în relația cu societatea și se
menii, cu realitatea complexă.

O piesă care prospectează ziua de 
mîine e necesară ca „instrument de 
luptă" pentru ordinea morală către 
care aspirăm.

Georqe GENOIU

Calitatea restituirii

(Urmare din pag. I)
căror înfăptuire este condiționată în 
măsură însemnată de dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tuturor oa
menilor muncii, de afirmarea tot 
mai puternică a rolului dinamizator 
al activității politico-ideologice.

Dezvoltarea socialistă este indiso
lubil legată de asigurarea caracteru
lui său multilateral. Ea vizează in 
mod necesar înflorirea tuturor do
meniilor vieții sociale, atit a econo
miei, cit și a științei și culturii, atît 
perfecționarea formelor conducerii 
sociale, a democrației muncitorești 
revoluționare, cit și afirmarea unui 
om nou, a conștiinței sale socialiste, 
afirmarea plenară a forței de atrac
ție a ideilor socialismului.

Caracterul multilateral, larg cu
prinzător definește și trebuie să de
finească în permanentă însăși mun
ca politico-educativă, ale cărei 
obiective transformatoare se rapor
tează nemijlocit la întreaga bogăție 
a raporturilor sociale și a vieții spi
rituale a omului, la problematica 
atit de complexă a vieții și muncii 
sale. Nu poate fi pierdut din vedere 
faptul esențial că în prooesul for
mării și consolidării culturii politice 
socialiste a maselor, al afirmării va
lorilor și motivațiilor sociale proprii 
noii orinduiri se realizează, în ulti
mă instanță, integrarea autentică a 
unei mari diversități de aspirații și 
interese individuale într-un proces 
transformator cu caracter unitar, de 
o complexitate fără precedent la 
scara istoriei. Experiența a dovedit 
in acest sens că, fără mobilitate și 
suplețe, munca politică de masă nu 
are întotdeauna eficiența scontată. 
O asemenea mobilitate a demersului 
politico-educativ este necesară în 
fond pentru a asigura mereu adec
varea lui la cerințele concrete, ime
diate ale vieții.

Raportate la semnificația majoră 
pe care o au pentru bunul mers al

activității, exigențele care stau in 
etapa actuală în fața muncii politi
co-educative sint cu atit mai mari. 
A cultiva calitățile umane care ga
rantează înfăptuirea optimă a pro
gramelor de dezvoltare în care este 
angajat întregul nostru popor, a cul
tiva deci gindirea novatoare, grija 
de bun gospodar, disciplina riguroa
să, dăruirea în muncă, arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu, presupune, 
nu mai puțin, a proba pe deplin 
aceste calități și în organizarea și

Eficiența muncii de propagandă 
nu poate fi judecată și aprecia
tă în afara rezultatelor obținu
te in economie. Desigur că nu 
poate fi vorba de o bună ac
tivitate in domeniul propagandei 
atunci cind în activitatea productivă 
persistă neajunsuri, se înregistrează 
rămineri în urmă in realizarea sar
cinilor de plan. Numai o bună acti
vitate economică poate atesta nive
lul inalt de conștiință al oamenilor 
muncii, gradul sporit de responsabi-

că aceștia ar acționa în mod auto
mat, de la sine, fără o preocupare 
susținută pentru găsirea unor mo
dalități diferențiate în funcție de 
cerințele și condițiile concrete ale 
fiecărei colectivități. Persistă, de 
asemenea, in unele locuri manifes
tările de formalism în organizarea 
muncii politico-educative, tendința 
de a considera că aceasta se reduce 
la alcătuirea unor planuri, bune 
pentru a fi inchise în copertele do
sarelor. Evident, acestea nu pot ține

Rolul dinamizator al activității 
politico-ideologice

desfășurarea muncii de propagandă. 
Numai o atare corespondență între 
calitatea nouă, superioară a obiecti
velor social-economice pe care ni 
le-am propus și calitatea superioară 
a muncii educative însăși poate asi
gura eficienta ei în plan social.

La fel cum ambianța tehnică în 
care lucrează omul muncii de azi 
s-a schimbat mult față de cea de 
acum 20—30 de ani, soli citind un 
grad tot mai ridicat de profesionali- 
tate, de cultură generală, tot astfel 
aspirațiile oe-1 animă, exigențele 
față de calitatea și mesajul activi
tății politico-educative sjfit în bună 
măsură transformate ele însele. 
Evoluția economiei și a societății 
impune ridicarea conștiinței politice 
la un nivel superior, astfel îneît as
tăzi nu mai poate fi suficientă atin
gerea unui nivel mediu ridicat al 
conștiinței sociale, ci devine în mod 
obiectiv necesară atingerea unui ni
vel înalt al conștiinței fiecărui om 
al muncii.

litate socială, rezultat al desfășurării 
unei rodnice activități politico-edu
cative.

Este In același timp o realitate de 
necontestat că trecerea la etape noi, 
superioare ale procesului construc
ției socialiste ridică în permanență 
probleme noi, de o complexitate 
sporită, probleme care cer o abor
dare și soluționare optimă atit in 
plan teoretic, cit și in planul practi
cii sociale. Contribuția activității 
politico-ideologice capătă astăzi o 
importanță majoră în amîndouă a- 
ceste planuri.

în munca educativă s-a acumulat, 
așa cum este cunoscut, o experiență 
bogată, s-au afirmat în ultimii ani 
forme și mijloace de acțiune noi, cu 
o eficiență educativă sporită. S-au 
evidențiat însă în același timp, pe 
alocuri, și efectele negative ale unei 
înțelegeri simpliste a rolului factori
lor educativi, pornind de la impresia

locul activității concrete, cu oamenii.
Neajunsurile care se manifestă 

uneori in munca unui colectiv sau 
altul sînt cunoscute mai bine, decit 
oricui, în primul rînd, oamenilor 
care-1 compun. Ei sint în același 
timp și primii chemați să ia atitu
dine față de ele, să acționeze con
cret în munca lor pentru înlăturarea 
unor asemenea neajunsuri. Aceasta 
presupune, așa cum arată secretarul 
general al partidului, o luptă conti
nuă împotriva au tomul țumirii, a 
apatiei în muncă, preocupare con
stantă de a răspunde cerințelor 
noi ale progresului economicn- 
social. „Pentru buna conducere, 
sublinia în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se impun dez
voltarea mai puternică a spiritului 
critic și autocritic, analiza temeinică 
a stărilor negative, a felului cum 
s-au îndeplinit intr-un domeniu sau 
altul sarcinile, recunoașterea des
chisă a lipsurilor — aceasta consti

tuind garanția înțelegerii juste a 
stărilor de lucruri și a stabilirii mă
surilor necesare pentru înlăturarea 
lipsurilor, pentru desfășurarea in 
bune condiții a întregii activități". 
Este necesar, evidenția secretarul 
general al partidului, să fie desprin
se concluziile și invățămintele co
respunzătoare atît din oeea ce 
avem bun, cit și din ceea ce este 
negativ și să se acționeze in vede
rea perfecționării continue a activi
tății. A fost subliniată in mod con
stant in acest context necesitatea de 
a ridica și îmbunătăți continuu acti
vitatea politico-ideologică, dezvol- 
tind spiritul revoluționar de muncă, 
combativitatea in lupta împotriva a 
tot ce este vechi și perimat. Iată de 
oe, pentru a-și spori mesajul educa
tiv, pentru a cultiva convingeri și a 
modela conștiința și comportamen
tul civic, munca politică este da
toare să se afle intr-un permanent 
dialog cu oamenii, să ofere răspun
suri problemelor și preocupărilor 
acestora. Este o condiție de bază 
pentru asigurarea eficienței, pentru 
creșterea forței de mobilizare a ac
țiunilor politioo-educative.

Unitatea dintre teorie și practica, 
afirmarea constantă a primatului 
cerințelor practicii sociale asupra 
oricăror tendințe de a schematiza, 
de a osifica teoria revoluționară asi
gură în permanență valoarea de 

/adevăr științific a tezelor teoretice, 
pe de-o parte, și realismul soluțiilor 
practioe, pe de altă parte, elaborate 
prin raportarea continuă la dinamica 
proceselor economico-sociale.

înfăptuirea acestor obiective este 
indisolubil legată de afirmarea cu 
putere, pe un plan mereu mai înalt, 
a rolului conducător al partidului in 
societate, în elaborarea și punerea in 
practică a unor soluții noi, originale, 
în aprofundarea teoretică a feno
menelor și aspectelor noi apărute in 
procesul transformării revoluționare 
a societății.

Bogat și variat este 
ultimul număr al re
vistei „Manuscriptum" 
(1/1987). asa cum de 
altfel ne-a obișnuit pu
blicația trimestrială, de 
aleasă ținută, editată 
de Muzeul Literatu
rii Române. Colectivul 
redactional reușește 
să alcătuiască numere 
atrăgătoare prin resti
tuirile de texte, care 
nu se limitează doar 
la interesul strict al 
cercetătorului literar, 
depășind stadiul de 
pură arhivistică — de 
laborator. Sînt. mai 
ales in ultimele trei- 
patru numere, multe 
texte de mare interes. 
Am aminti conferința 
radiofonică, din 1934, 
a lui Tudor Arghezi 
(„Poporul român re
pudiază crima..."), 
Schița unei autopre- 
zentări filosofice (1938) 
de Lucian Blaga. eseul 
lui Mircea Eliade Gin- 
duri pentru un nou u- 
manism, traducerile lui 
Ion Barbu din Shakes
peare și Baudelaire, 
documentarul Liviu 
Rebreann — ambasa
dor al culturii române 
(de Stancu Ilin). toate 
în nr. 3/1986. Primul 
număr pe 1987 conti
nuă publicarea Pagi
nilor germane ale lui 
Mihai Eminescu (Des
pre psihologia popoa
relor.... IX), traduse 
de G. Pintea si pre
zentate de D. Vata- 
maniuc. Secțiunea de
dicată lui Eminescu 
este substanțială. Pe 
lingă fragmente ine
dite publicate de Pe
tru Creția. dintre care 
unul. din mss. 2239, 
..se află cu restul ope
rei intr-o relație com
plexă și grăitoare", 
evidențiată de comen
tator sub aspectul 
„analogiilor textuale", 
revista tipărește tex
tul unul simpozion 
consacrat traducerilor 
din poezia eminescia
nă. Intervențiile lui 
Al. Bălăci. Paul Mi- 
clău. Andrei Bantaș 
Si Amita Bhose- sînt 
analize subtile ale sta
diului traducerilor în 
italiană, franceză, en
gleză. bengali, cu su
gestii si. totodată, u- 
tile mărturisiri ale 
unor experiențe rele
vante. in timp ce tex

tele Iui Bălogh Jozsef 
și D. Vatamaniuc ră- 
mîn fise necesare, pgn- 
tru istoricul transpu
nerilor în maghiară si 
germană.

Vasile Sandu repune 
in circulație numele 
unui poet din ..faza 
auforala" a liricii ro
mânești. Nicolae Di- 
machi (1777—1836), 
care se dovedește a nu 
fi. cum se crede în 
mod obișnuit, un sim
plu imitator ai lui 
Costache Conachi. 
Pentru epoca respec
tivă — au fost scrise 
pe la 1800 — poeziile 
acestea. în formula 
unui ..clasicism întîr- 
ziat". aduceau ..o bună

ADNOTĂRI

doză de noutate", prin 
prospețimea si since
ritatea lor. uneori 
printr-o indepărtare 
de binecunoscute con
venții. Notele lui 
Ibrăiloanu despre 
Creangă, însemnări 
„de lucru" restituite 
de Mihai Drăgan. în 
care găsim citeva di
socieri fine si ele
mente pentru o posi
bilă construcție criti
că de anvergură (o 
monografie), sint pre
cedate de un scenariu 
fotografic (de Con
stantin Liviu Rusu) 
si de un scurt eseu 
cu caracter de sinteză 
aparținînd Zoei Dumi- 
trescu-Bușulenga. cu 
definiții critice remar
cabile : ..Poveștile și 
povestirile sint reduse 
in dimensiunile fabu
losului și crescute in 
cele ale unui realism 
burlesc analog în or
dinea vizualului cu 
burlescul din pînzele 
Bruegel-ilor. Opera 
întreagă se întemeia
ză pe un tip de sa- 
pientialitate populară 
legată la nivelul ti
pologic de modelul o- 
mului anapoda (de 
natură nastratinescă). 
iar la nivelul expre
siei. de echivalentul 
tipologicului, de pa
radoxul paremiologic". 
O observație realistă 
pătrunzătoare, dubla
tă de emoție intelec

tuală, care nu înă
bușă autenticitatea, 
constituie trăsătura 
caracteristică a frag
mentelor de iurnal 
(din 1923) ale lui Mir
cea Eliade. publicate 
de Mircea Handoca. 
Mai apar in sumar pa
gini inedite de Titu 
Maiorescu. I. L. Cara- 
giale. Ion Ghica. Paul 
Zarifopol, fragmente și 
poezii de Grigore 
Hagiu, unele din faza 
de început, un frag
ment de roman de 
Romulus Guga. o 
scrisoare a lui Camil 
Petrescu către C. Nai
ca. o interesantă con
ferință a lui Ion Pil- 
lat la Institutul de 
cooperare intelectua
lă de la Societatea 
Națiunilor, prezenta
tă si tradusă de Du- 
mitru-Șerban Drăgoi 
etc. Binevenite sint, 
în revista ..Manu
scriptum". cronica e- 
dițiilor. comentariile 
la cărți de documen
te literare, rubrica de 
recenzii ale unor mo
nografii apărute in 
ultimul timp. Este cit 
se poate de firesc ca 
o revistă de istorie li
terară să recenzeze 
sistematic, cu multă 
exigentă, edițiile din 
operele scriitorilor 
clasici, culegerile de 
documente, volume cu 
caracter monografic, 
încereîhd și în acest 
fel . să fie oglinda cer
cetării contemporane 
de istorie literară ; e 
chiar o obligație pro
fesională pe care nu
mărul 1/1987 o înde
plinește în mod sem
nificativ. Căci ocu- 
pindu-se, prin natura 
profilului ei. mai ales 
de „antichități", o re
vistă de istorie litera
ră trebuie să rămină 
— si „Manuscriptum" 
reușește să o facă — 
o publicație vie. Este 
și intenția noii rubrici 
de „Revista reviste
lor". jnaugurată cu a- 
cest număr si care iși 
propune să comenteze 
publicarea de docu
mente și articole de 
istorie literară din 
presa contemporană. 
O inițiativă bună, 
care se cuvine perma
nentizată.
Cos tin TUCHILA
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Tovarășului BOȘKO KRUNICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia *
Primire la primul-ministru al guvernului Cronica zilei DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de mult 
succes în îndeplinirea sarcinii de înaltă răspundere oe v-a fost încredințată, 
în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia pentru edificarea socialismului in Iugoslavia 
vecină și prietenă.

între partidele, țările și popoarele noastre s-au statornicit relații trainice 
de prietenie și colaborare bazate pe încredere și respect reciproc, în spi
ritul înțelegerilor contenite cu prilejul întîlnirilor româno-iugoslave la nivel 
înalt care au devenit tradiționale. Nutresc ferma convingere că prin conti
nuarea acestei tradiții raporturile prietenești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia se vor dezvolta și aprofunda 
și în viitor spre binele poporului român și popoarelor iugoslave, în folosul 
cauzei socialismului, al destinderii și oooperării internaționale, al securității 
și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe tovarășul Nenad Kre- 
kici, secretar federal pentru comerț 
exterior al R.S.F. Iugoslavia, condu
cătorul delegației tării sale la cea 
de-a XVII-a sesiune a Comisiei mix
te româno-iugoslave de colaborare 
economică și tehnico-științifică. ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

în timpul întrevederii au fost rele
vate relațiile de colaborare multila
terală dintre cele două țări vecine și 
prietene, care cunosc o continuă dez
voltare. în conformitate cu înțelege
rile convenite cu prilejul întîlnirilor 
și convorbirilor româno-iugoslave la 
nivel înalt, 
comună de

A fost exprimată dorința 
a se acționa pentru va

it

s-au încheiat, la Bucu-

lorificarea cit mai eficientă a posi
bilităților sporite pe care le oferă 
economiile celor două țări pentru 
dezvoltarea și mai puternică a 
colaborării româno-iugoslave in sec
toare de interes comun, a cooperă
rii și specializării în producție, pre
cum și pentru creșterea și diversifi
carea schimburilor comerciale bila
terale. în folosul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului și păcii in 
lume.

La primire a luat parte tovarășul 
Ilie Văduva, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. conducătorul delegației 
române la lucrările sesiunii comisiei 
mixte.

A fost de fa_ță Boro Denkov._ am
basadorul 
rești.

R.S.F. Iugoslavia la Bucu-

TELEGRAMĂ
Guvernului 

România, 
a trimis o

Primul-ministru al 
Republicii Socialiste 
Constantin Dăscălescu, 
telegramă primului-ministru al Ca
nadei, Brian Mulroney, cu ocazia 
Zilei naționale, prin care-i adresea
ză calde felicitări și urări de

succese în activitate. în telegramă se 
exprimă convingerea că relațiile ro- 
mâno-canadiene vor continua să se 
dezvolte și să se întărească in inte
resul celor două popoare, al păcii, 
securității, dezarmării și înțelegerii 
internaționale.

CONSTANȚA : Petrolier de mare tonaj
La întreprinderea de construcții 

navale Constanta a fost lan
sat un nou petrolier gigant de 
150 000 tdw. cu denumirea „Pacea". 
La realizarea aoestuia navaliștii 
constănțeni au scurtat timpul de 
montaj în doe cu o lună, obținîn- 
du-se un nou record la aceste ope
rațiuni. Este un succes care se da
torează generalizării noilor tehno
logii moderne de lucru, cum sînt 
montarea pe platforme a bloosec- 
țiilor mari in greutate de 980 tone, 
care se introduc în doc cu un cu
plu de două macarale de cîte 480 
tone/fortă și extinderea procedee
lor de sudură automată la nivelul 
sarcinilor stabilite prin programul

special de construcții navale. Noul 
petrolier dispune de un motor de 
19 800 CP construit la Reșița. Moto
rul face parte din noua generație cu 
consum redus de combustibil. Aceas
tă premieră navală survine la o 
zi după lansarea la întreprin
derea de construcții și reparații 
navale Mangalia a primului mine
ralier de 65 000 tdw „Bărboși", 
reproiectat de specialiștii români 
la indicația dată de secretarul ge
neral al partidului, realizindu-se 
astfel o importantă economie de 
metal. Și constructorii din Man
galia au redus timpul de montaj 
în doc al acestui mineralier cu o 
lună de zile. (George Mihăescu).

DEVA : Minereuri superior valorificate
Ieri, cînd s-a făcut bilanțul li

vrării către economia națională a 
ultimelor cantități de minereuri 
cuprifere și metale concentrate in 
primul semestru al anului de către 
colectivul minei Deva. inginerul 
Horia Sirbu ne-a spus :

— Acționind în spiritul sarcinilor 
și indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, preparatorii 
de la mina Deva au depășit pre-

vederile de plan Pe primele sase 
luni cu 44 000 tone la minereuri 
prelucrate complexe si cuprifere, 
iar la metale concentrate s-a rea
lizat suplimentar o producție în 
Valoare de peste 14 milioane lei. 
Aceste rezultate se datoresc mo
dernizării procesului tehnologic, 
creșterii randamentelor si calității 
extracției de minereuri, (Sabin 
Cerbu).

TÎRGOVIȘTE : Expoziție de creație 
tehnico-științifică

La Casa de cultură 
a sindicatelor din Tîr- 
goviște s-a deschis ex
poziția județeană de 
creație tehnico-știin
țifică, manifestare cu 
caracter de informare, 
documentare și schimb 
de experiență înscrisă 
in programul jude
țean de perfecționare 
a organizării și mo-

dernizare a procese
lor de producție, 
ponatele 
noi , și 
însoțite
planșe și fotografii — 
reflectă procesul acce
lerat de dezvoltare in- 
tensiv-calitativă a eco
nomiei județului, des
fășurat în perioada 
care a trecut din acest

Ex-
— produse 
modernizate, 
de grafice.

cincinal, precum ți 
măsurile ce urmează a 
fi aplicate pină în 
anul 1990, avind ca 
efecte, între altele, 
creșteri considerabile 
ale producției, pro
ductivității muncii, 
reducerea cheltuielilor 
și așezarea pe 
moderne, 
întregii 
(Gheorghe Manea),

baze 
eficiente a 

activități.

REGHIN Cu sprijinul cetățenilor
Oamenii muncii din Reghin iși aduc o contribuție de seamă la buna 

gospodărire și înfrumusețare a localității. Astfel, colectivul de la între
prinderea metalurgică „Republica" a construit in acest an. în regie pro
prie, 60 de apartamente. Alte 60 de apartamente au fost înălțate de cu
noscuta întreprindere de prelucrare a lemnului in zona cartierului „Uni
rii". Noii locatari au ■ participat efectiv la înălțarea lor, cit și la con
struirea de spații comerciale și unități prestatoare de servicii. După cum 
ne-a spus tovarășul Alexandru Bugnariu, primarul orașului, cetă
țenii au participat la realizarea și a altor lucrări de interes general, cum 
sint extinderea spațiilor căminului cultural din cartierul „Apalina" sau 
amenajarea zonelor de agrement din Pădurea Rotundă. (Gheorghe 
Giurgiu).

Miercuri, tovarășul Dimitrie Ancu- 
ța. viceprim-ministru al guvernului, 
a primit pe Torvild Aakvaag, pre- 

din 
țara

a primit pe Torvild Aakvaag, 
ședințele 
Norvegia, 
noastră.

Au fost 
dezvoltării 
dintre întreprinderile 
firma Norsk Hydro în 
interes comun, inclusiv 
varea unor noi forme de cooperare.

P. C. JAPONEZ
firmei Norsk Hydro 
aflat în vizită în
examinate 

colaborării
aleaspecte 

economice 
românești și 
domenii de 

prin promo-

Județul Giurgiu a încheiat
recoltarea orzului

PENTRU UNITATEA FORȚELOR PROGRESISTE1
în cadrul plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Japo

nez, care a avut ioc recent, președintele Comitetului Central al partidului. 
Kenji Miyamoto, a făcut o amplă analiză a situației politice din tară. 
Publicăm, după revista ..JAPAN PRESS WEEKLY", extrase din cuvîntare.

Miercuri .. .
rești, lucrările celei de-a XVII-a se
siuni a Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare economică și 
tehnico-științifică, care a analizat 
activitatea de cooperare economică 
și tehnico-științifică dintre cele două 
țări, relevîndu-se cu satisfacție re
zultatele pozitive obținute.

Pornind de la posibilitățile pe care 
le oferă economiile celor două țări 
pentru amplificarea în continuare a

CÂLIMANEȘTI: 
Complex muzeal

Zestrea culturală a orașului- 
stațiune Călimănești s-a îmbogățit 
cu un nou și important obiectiv : 
Complexul muzeal. Inaugurarea 
muzeului a prilejuit vernisajul 
unei originale expoziții, avind ca 
generic „Interferențe daco-romane 
pe Limes Alutanus" (granița for
tificată a Oltului). Sint expuse aici 
ceramică dacică și romană, unelte, 
obiecte de decor și altele, desco
perite pe șantierele arheologice 
din județul Vîlcea, care se consti
tuie in tot atitea argumente pri
vind procesul de ' romanizare a 
Daciei, formarea poporului și a 
limbii române, (Ion Stanciu).

AMARA : Tabără 
de vară

Stațiunea balneară Amara, perlă 
a Bărăganului, a Primit ieri în ta
băra de vară a pionierilor și șco
larilor primii oaspeți. Cei 300 de 
pionieri si școlari din județele 
Sibiu. Argeș. Brașov și Teleorman 
se simt de acum ca acasă în cele 
150 de căsuțe în oare au fost ca
zați. Organizatorii le-au pregătit 
un bogat program de manifestări 
politico-educative. cultural-artiș
ti ce. sportive și drumeții. (Mihai 
Vișoiu).

SATU MARE : 
Premieră tehnică

La întreprinderea de piese 
auto Satu Mare am consemnat 
un eveniment deosebit : intrarea in 
funcțiune a primei linii agregati- 
zate de fabricare automată a li- 
mitatoarelor de frină pentru auto
vehicule. Despre performantele noii 
linii automatizate, inginerul-șef al 
întreprinderii. Dorin Sirbii. , ne-a 
spus :

— Pină acum, noi am folosit o 
tehnologie clasică, respectiv cu 
două strunguri, o freză, o mașină 
de găurit, una de filetat etc., cu 
care abia puteam produce 45 000 de 
limitatoare anual, și numai de un 
singur tip, pentru ARO. Linia au
tomată, care este supravegheată 
numai de doi muncitori, realizează 
cel puțin 190 000 asemenea repere. 
Printr-o corectă exploatare și în
treținere preconizăm ca aceasta 
să producă pină la 250 000 de limi
tatoare anual. Aș dori să exprim, 
și pe această cale călduroasele 
mulțumiri pe care întregul colectiv 
al unității noastre le adresează în
treprinderii de autocamioane Bra
șov. proiectanților din institutul de 
specialitate al acesteia, care au 
realizat această linie automată de 
mare complexitate tehnică. (Octav 
Grumeza).

ALBA : Modernizarea rețelei sanitare

+
economice bilaterale, aurelațiilor

fost convenite măsuri concrete me
nite să conducă la finalizarea unor 
noi acțiuni de colaborare și coope
rare bilaterală și pe terțe piețe in 
domeniile energetic, construcții de 
mașini, electronică, electrotehnică, 
metalurgie, chimie, petrochimie, 
transporturi și telecomunicații, agri
cultură și în alte, sectoare de inte
res comun. De asemenea, au fost 
examinate și convenite noi acțiuni 
pentru dezvoltarea cooperării și spe
cializării în producție, conlucrării pe 
plan tehnico-științific. creșterii și 
diversificării schimburilor reciproce 
de mărfuri.-

Acțiunile și măsurile stabilite au 
fost consemnate în protocolul se
siunii semnat la încheierea lucrări
lor, de președinții celor 
în comisie, Ilie Văduva, 
comerțului exterior si 
economice internaționale, 
Krekici, secretar federal 
merț exterior al R.S.F.

două părți 
ministrul 

cooperării 
și Nennd 
pentru co- 
Iugoslavia. 
(Agerpres)

într-o telegramă adresată 
varâșului NICOLAE CEAUȘESCU,

to-
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul 
județean Giurgiu al P.C.R., se arată 
că oamenii muncii de pe ogoarele 
județului, acționind cu hotărire pen
tru transpunerea în viață a indica
țiilor și sarcinilor date cu prilejul 
recentei vizite de lucru efectuate in 
unităti agricole din județ, au înche
iat recoltarea orzului de pe întreaga 
suprafață planificată. în această 
vară, se subliniază in telegramă, s-a 
obținut cea mai mare producție de 
orz din istoria județului, superioară 
nivelului planificat.

în prezent, eforturile locuitorilor 
satelor din județ sînt concentrate la 
eliberarea terenului și insămințarea 
neîntîrziată a culturilor duble, 
la întreținerea culturilor prășitoare, 
strîngerea și valorificarea legumelor, 
la asigurarea condițiilor pentru ca 
îndată ce starea de vegetație va per
mite să se treacă la recoltarea și de
pozitarea corespunzătoare a griului.

(Agerpres)

t
20.00 Telejurnal
20,13 Viața economică

20,25 Invitație în studiourile Radiotele- 
vizlunli (color).
Memoria documentelor. Noi sin- 
tem rădăcina... Documentar (co
lor)
Mari actori, mari regizori (par
țial color). Irene Papas 
Telejurnal

20,50

21,10
21,50

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 iulie, ora 20—5 iulie, ora 
20. în țară : Vremea va fi călduroasă, 
mai ales în primele zile, iar cerul va
riabil. cu Innorări mal pronunțate la 
început In regiunile nord-vestice, apoi 
in cele estice, unde, pe alocuri, vor

cădea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. In celelalte regiuni, 
averse de ploaie sl descărcări elec
trice Izolate in cursul după-amlezelor. 
In partea a doua a intervalului — con
diții de grindină cu caracter izolat. 
VIntuI va sufla slab pină la moderat. 
Temperatura aerului, in scădere ușoa
ră, incepind din nord-vest. Minimele 
din cursul nopții vor fi cuprinse între 
12 șl 22 de grade. Iar maximele zilei 
între 26 și 36 de grade, Izolat mai ridi
cate tn sud, dar ușor mai coborite in 
nord-vest.

Referindu-se la desfășurarea ale
gerilor locale. K. Miyamoto a rele
vat Progresul înregistrat de partid 
în cadrul scrutinului. într-o declara
ție a Prezidiului Permanent al P.C.J. 
s-a atras însă atenția asupra faptu
lui că partidul nu ar trebui să se 
mulțumească cu acest mic succes și 
că este necesară relevarea tuturor 
lipsurilor existente in cadrul parti
dului — a arătat președintele C.C. 
al P.C.J. Există condițiile ca această 
plenară să poată trage invătăminte 
pentru realizarea de noi progrese, a 
spus el.

Pe Plarl politic, cea mai importan
tă caracteristică a recentei sesiuni 
ordinare a Dietei (parlamentul japo
nez) este eșecul proiectelor de lege 
privind introducerea unor impozite 
indirecte mari si desființarea siste
mului scutirii de impozite a micilor 
economii, proiecte prezentate de 
Partidul Liberal-Democrat, fapt care 
a constituit o încălcare a promisiunii 
făcute cu ocazia alegerilor de anul 
trecut pentru cele două Camere.

în ceea ce privește încercarea de 
a prelungi mandatul actualei admi
nistrații. președintele 
avertizat că „ar fi o 
creadă că este vorba 
acestei administrații, 
disperate pe care le 
pentru a prelungi guvernarea sa nu 
trebuie subestimate".

Aducînd în discuție politica P.L.D., 
ilustrată prin încercarea de a 
duce un nou impozit indirect 
călcarea celor trei principii 
cleare. Miyamoto a evidențiat 
că toate acestea decurg din 
structura politicii P.L.D. El a 
rat că organizarea unei mișcări de 
masă de mare 
acestor decizii 
astfel, unitatea 
va pune capăt 
punzătoare de ________ _
Președintele Miyamoto a făcut apel 
la cei prezenți să continue lupta cu 
eforturi maxime, cu încredere 
nă în această cauză.

în cadrul plenarei, Kenji 
moto a anunțat că cel 
XVIII-Iea Congres al Partidului Co
munist Japonez urmează să fie con
vocat la sfîrșitul lunii noiembrie, la

Miyamoto a 
eroare să se 
de sfîrșitul 

iar eforturile 
face aceasta

intro- 
și în- 
nenu- 
faptul 
însăși 
decla-

anvergură împotriva 
devine esențială ; 

forțelor progresiste 
modalității necores- 
guvernare a P.L.D.

depli-

Miya- 
de-al

doi ani de Ia ultimul congres. Sta
tutul partidului prevede că ..un con
gres al partidului poate fi convocat 
de Comitetul Central la intervale de 
doi sau trei ani". Unul din motive
le pentru care congresul partidului 
va fi convocat la un interval de doi 
ani. a afirmat el. este faptul că. ți- 
nind congresul mai devreme, există 
posibilitatea ca partidul să cunoască 
si să înțeleagă lecțiile importante și 
analizele clare referitoare la alege
rile de anul trecut pentru Camera 
Reprezentanților si la alegerile loca
le din această primăvară si să în
ceapă cît de curînd posibil pregă
tirile pentru următoarele alegeri na
ționale.

Miyamoto a arătat că la lucrări
le congresului ce urmează să aibă 
loc anul acesta, cînd se împlinesc 65 
de ani de la crearea partidului, vor 
trebui redactate documente impor
tante. în plus, pînă la data con
gresului ar trebui rezolvate o se
rie de probleme legate de activita
tea partidului.

în cuvîntarea de închidere, pre
ședintele C.C. al P.C.J.. Kenji Mi
yamoto a făcut un bilanț al dezba
terilor ce au avut loc privind ne
cesitatea realizării unor acțiuni ra
dicale pentru sporirea sprijinului a- 
cordat P.C.J.. problemă pe care a 
ridicat-o si în cuvîntarea sa rostită 
la deschiderea plenarei, cînd a tras 
concluziile legate de rezultatele ale
gerilor. El a subliniat că problema 
fundamentală este poziția fată de 
mișcarea revoluționară. implicînd 
schimbarea societății prin schimba
rea modului de gîndire al oamenilor. 
Acest lucru poate fi obținut prin 
lupte politice, economice și cultural- 
ideologice. precum și prin lupta ma
selor. El a subliniat că activitatea 
cotidiană a partidului este slabă, ea 
luînd avînt doar în cazul unor e- 
venimente mai importante, cum ar fi 
alegerile. Această atitudine nu poa
te fi caracteristică P.C.J. Sarcina ac
tuală este de a depăși aceste defi
ciente serioase și de a reveni la 
linia inițială prezentată la Congre
sul al VIII-lea al P.C.J.. bazată pe 
importanta existentei unui partid co
munist pentru dezvoltarea socială — 
arată in încheiere „Japan Press 
Weekly".

INTENSIFICAREA RECUPERĂRII MATERIALELOR REFOLOSIBILE LISTA OFICIALA
a

(Urmare din pag. I)
mari, că în această activitate se mai 
mențin o serie de neajunsuri.

în cazul metalelor refolosibile, in
vestigațiile întreprinse de ziarul 
„Scinteia", precum și constatările or
ganelor de resort au pus în evidenta 
o serie de neajunsuri determinate de 
amestecarea fierului vechi cu metale 
neferoase și alte metale, ceea ce de
termină cheltuieli suplimentare pen
tru purificarea șarjelor, infestarea 
oțelului elaborat, irosirea unor im
portante cantități de feroaliaje și 
elemente de aliere. în același timp, 
resturile metalice rezultate din pre
lucrări (capete, ștraifuri de tablă, 
șpan) nu sînt pregătite in mod co
respunzător, ceea ce determină folo
sirea ineficientă a mijloacelor de 
transport și îngreunează procesul de 
elaborare a oțelului. Iar deficiente 
asemănătoare există și în legătură 
cu valorificarea altor materiale refo
losibile, cum sint maseie plastice, 
hirtia, cioburile de sticlă, cenușile de 
termocentrală.

Programul de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile, 
dezbătut la plenara comună a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, creea
ză cadrul pehtru un salt, calitativ, 
concomitent cu amplificarea susți
nută a preocupărilor în acest dome
niu, pentru eliminarea neajunsuri
lor care mai persistă, pentru intro
ducerea unei ordini și discipline de- 
săvirșite, pentru dezvoltarea atît a 
colectării, cit și a industriei de re
ciclare a materialelor. Bunăoară, 
sint importante de reținut atit creș
terea susținută a gradului de recu
perare a resurselor refolosibile valo
rificate pină în prezent, cit și lăr
girea ariei de cuprindere a sorti
mentelor, a nomenclatorului de ma
teriale care se recuperează, astfel 
incit, practic, nimic din ceea ce re
zultă din procesele de producție și 
din consum, din produsele 
din uz să nu se arunoe și totul 
fie selectat, 
circuitul economic.

Care sint principalele direcții de 
acțiune pentru intensificarea recupe
rării și valorificării materialelor re
folosibile ?

scoase 
să 

colectat și readus in

*

De bună seamă, deosebit de impor
tantă este organizarea riguroasă a 
activității de recuperare a materiale
lor refolosibile in fiecare întreprin
dere. Practica a demonstrat că ordi
nea și disciplina se pot asigura nu
mai in măsura în care toți oei in
vestiți cu răspunderi în acest dome
niu iși fac exemplar datoria, dacă se 
realizează un control permanent, 
exigent, începînd cu modul în care 
se elaborează bilanțurile materiale, 
se inventariază resursele și pină la 
valorificarea materialelor recuperate. 
Ca orice sarcini de plan, și cele pri
vind recuperarea materialelor refo
losibile trebuie defalcate și urmărite 
din timp pe secții, ateliere, locuri de 
muncă. în strînsă legătură cu a- 
ceasța se impune asigurarea sortării 
și depozitării pe mărci, sortimente, 
încă de la locul de unde rezultă, a tu
turor categoriilor de materiale rezul
tate din procesele de producție. Sînt 
operații deloc simple, care presupun, 
alături de manifestarea unui înalt 
spirit gospodăresc din partea colec
tivelor de oameni ai muncii, și o 
dotare corespunzătoare cu instalații 
de pregătire-prelucrare. deci organi
zarea si funcționarea corespunzătoa
re a unor gospodării de materiale 
refolosibile pe principii industriale 
în fiecare întreprindere.

Așa cum preciza secretarul general 
al partidului, o mare atenție trebuie 
acordată recuperării pieselor de 
schimb și subansamblelor. în acest 
domeniu, considerind programul ac
tual ca un început, este necesar ca, 
pe această cale, să se asigure cel pu
țin 50 la sută din nevoile de piese și 
subansamble. Experiența bună exis
tentă într-o serie de unităti în pri
vința recuperării și recondiționării 
pieselor și subansamblelor uzate sau 
rezultate din dezmembrarea fonduri
lor fixe casate trebuie cit mai bine 
cunoscută și larg generalizată în 
economie. De altfel, legea este clară: 
nu se pot elibera materii prime, ma
teriale, piese de schimb noi decit în 
măsura în care s-au îndeplinit inte
gral sarcinile de recuperare si valo
rificare a materialelor refolosibile. 
O prevedere importantă care însă, 
uneori, a fost uitată sau ocolită din 
cauza lipsei de fermitate a forurilor 
de resort, a coordonatorilor de ba-

lanță. a unităților specializate de 
aprovizionare.

In scopul creării condițiilor tehni- 
co-materiale pentru realizarea nive
lurilor de recuperare și valorificare 
stabilite prin program este necesar 
să se acorde cea mai mare atenție 
realizării la termenele planificate a 
obiectivelor de investiții, finalizării 
proiectării tehnologiilor de valorifi
care a unor materiale refolosibile, 
dotării unităților economice și între
prinderilor specializate de colectare 
cu mașini și instalații de pregătire a 
materialelor refolosibile. Precizăm 
aceasta, intru cit o serie de obiective 
sint intirziate și. judecind după sta
diul lucrărilor și complexitatea pro
blemelor care se ridică, nu există 
șanse reale de recuperare a restanțe
lor și de punere a lor grabnică în 
funcțiune decit dacă toți factorii im
plicați pun umărul și-și fac datoria 
așa cum se cuvine. Este cazul, de 
exemplu, al unor capacități de pre
lucrare a metalelor, la care măsurile 
stabilite printr-un program special 
de îmbunătățire a gradului de pre
lucrare și a calității fierului vechi 
nu se aplică ferm, consecvent.

Este de la sine înțeles că. dincolo 
de măsurile tehnice și organizatorice 
care trebuie luate, o mare însemnă
tate are munca politico-educativă de 
explicare temeinică, argumentată, 
convingătoare a necesității recuperă
rii materialelor refolosibile, care 
este necesar să se desfășoare perse
verent, sub conducerea și Îndruma
rea nemijlocită a organelor și orga
nizațiilor de partid, astfel incit să se 
formeze un curent....................... ’
care să favorizeze 
gă, cu eficientă 
acțiuni.

Tara are nevoie 
nrlaterii prime si 
nu trebuie precupețit nici un efort în 
această privință ! Fiecare

. muncii, fiecare cetățean, 
de localitatea în care 
muncește, este dator 
mobilizat în această 
interes patriotic și 
contribuție cît mai 
colectarea și valorificarea 
lelor refolosibile, nelăsind să se risi
pească nici un gram din aceste re
surse materiale deosebit de va
loroase.

Iibretelor de economii cu dobîndS 
și ciștiguri ieșite cîștigătoare 

la tragerea la sorți 
pentru trimestrul II 1987

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Victorii internaționale ale atletelor noastre

în cadrul concursului internațional 
de atletism de la Stockholm, contind 
pentru „Marele premiu — I.A.A.F.", 
sportiva româncă Doina Melinte a 
ciștigat cursa de 3 000 m. cu timpul 
de 8’43”66/100, fiind urmată de Ta
tiana Bondarenko (U.R.S.S.) —
8’45”81/100. O a doua victorie pentru 
culorile sportive românești a fost

obținută de Vali Ionescu, clasată 
primul loc la săritura în lungime, 
rezultatul de 6,85 m.

în proba masculină de săritură 
înălțime, suedezul Patrick Sjoeberg
a stabilit un nou record mondial, cu 
2,42 m. Vechiul record (2,41 m) apar
ținea, din anul 1985, 
Igor Paklin.
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1 1420115 50 000
1 3668780 50 000
l 4305099 40 000
1 6662077 40 000
1 2095775 30 000
1 7377654 30 000
1 2793694 30 000
1 2690006 25 000
1 2512006 25 000
1 4610645 25 000
1 7355278

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigător

25 000

75 85691 20 000
75 07531 20 000
75 34801 20 000
75 58652 20 000
75 03529 15 000
75 99879 15 000
75 52716 15 000
75 45589 15 000
75 03865 10 000
75 17854 10 000
75 16211 10 000
75 07997 10 000
75 19106 10 000
75 66892 5 000
75 17524 5 000
75 60893 5 000
75 38139 5 000
75 45504 5 000

745 3124 3 000
745 6044 3 000
745 9982 2 000
745 4849 2 000
745 3642 1 000
745 8774 1 000
745 3017 500
745 2525 500
745 8885 500

8 066 cîtșiguri în
valoare totală de lei : 26 552 500

Ieri. în cadrul dispensarului policlinic al Spitalului 
județean din Alba Iulia a fost dat în folosință noul 
cabinet de cardiologie, unde iși desfășoară activitatea 
trei medici specialiști. Acest fapt ne-a oferit prilejul 
pentru a solicita medicului Liviu Vulcu. directorul 
direcției sanitare județene, cîteva precizări în legă
tură cu înzestrarea rețelei de ocrotire a sănătății din 
județul Alba. i

— Chiar azi, 1 iulie. Ia spitalul județean s-au dat 
In folosință primele două saloane de terapie intensivă

pentru bolnavii coronarieni, dotate cu șase posturi de 
monitorizare de fabricație românească. La noul spital 
din orașul Cîmpeni, cu 250 paturi și dispensar policli
nic (în fo(ografie), s-a încheiat acțiunea de dotare a 
cabinetelor de stomatologie. De la 1 iulie, spitalul a 
fost înzestrat cu mijloace pentru acordarea asistentei 
medicale mamei și copilului la domiciliu. De aseme
nea. la Spitalul de neuropsihiatrie din Alba Iul'ia s-au 
completat dotările pentru compartimentul de recupe
rare motorie. (Ștefan Dinică).

BOX. Campionatele mondiale de 
box pentru tineret au continuat la 
Havana cu reuniunile preliminare. 
La categoria semimijlocie, în turul 
al doilea, Francisc Vastag (România) 
l-a învins la puncte cu o decizie de 
5—0 pe canadianul Shane Viletel. în 
sferturile de finală, cei trei pugiliști 
români prezenți la campionate vor 
boxa astfel : Nicolae Aliuță cu 
Talgay Tusupov (U.R.S.S.), Mihai 
Leu cu Boris Borisov (Bulgaria) și

Christophe
zi a campiO' 
R.F. Germa

Francisc Vastag cu 
Drapeau (Franța).

NATAȚIE. In prima 
natelor de natație ale 
nia, ce se desfășoară la Sindelfingen,
in seriile probei masculine de 200 m 
liber, Thomas Fahmer a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului, cu timpul de l’48”51/100. 
Campionul mondial Michael Gross a 
fost cronometrat în l’52”06/100, obți- 
nind in extremis calificarea în finala 
probei.

VOLEI. în penultima zi a turneu
lui internațional feminin de volei de 
la Schwerin (R.D. Germană), selec
ționata Poloniei a întrecut cu scorul 
de 3—2 (9—15, 15—3, 5—15, 15—10, 
15—11) formația Ungariei, iar repre
zentativa R.D. Germane a dispus cu 
3—0 (15—10, 15—1, 15—5) de echipa 
Cehoslovaciei.

FOTBAL. La Cordoba, în meci 
pentru campionatul de fotbal al 
Americii de Sud, selecționata statu
lui Chile a învins cu scorul de 3—1 
(1—1) formația Venezuelei. Golurile 
au fost înscrise de Letelier (min. 18), 
Contreras (min. 70), Salgada (min. 
84), respectiv. Acosta (min 24).

TENIS. In optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis de 
la Wimbledon, iugoslavul Slobodan 
Zivojinovici l-a eliminat cu 6—2, 
6—4, 7—6 pe australianul Peter Do- 
ohan, cehoslovacul Ivan Lendl a 
dispus cu 6—3, 7—6. 6—2 de ameri
canul Johan Kriek, iar suedezul Mats 
Wilander l-a întrecut cu 2—6. 7—6, 
6—3, 7—5 pe spaniolul Emilio San
chez.

Cîștigurile se acordă integral li
bretelor de economii care au un sold 
mediu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea ciștigului; 
dacă soldul mediu trimestrial este 
mai mic de 10 la sută din valoarea 
ciștigului, se acordă un cîștig de 10 
ori mai mare decit soldul mediu, tri
mestrial al libretului. Libretul cu 
sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de cîștig.

LISTA OFICIALA

a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite cîștigătoare Ia tragerea la 

sorți pentru trimestrul II 1987

VASLUI. în orașul Negrești s-a 
desfășurat un complex de mani
festări politico-educative si cultu- 
ral-artistice sub genericul „Săptă- 
mina culturii si educației socialis
te". Cu acest prilej. Ia Casa oră
șenească de cultură. în întreprin
deri industriale si scoli au avut 
loc simpozioane, mese rotunde, in- 
tilniri cu scriitori si oameni de 
Știință din Capitală. Iași și Vaslui, 
lansări de cărți, spectacole teatra
le si muzical-coregrafice. expoziții. 
De asemenea în municipiul reșe-

dintă de județ a fost organizat un 
amplu ciclu de manifestări cultu
rale intitulat
Timp de 
vasluieni 
mare Ia 
științifice 
artă plastică 
susținute de colective din Capita
lă. Piatra Neamț si Bîrlad. specta
cole cinematografice si altele. (Pe
tru Necula).

„Decada artelor". 
10 zile oamenii muncii 
au participat în număr 
simpozioane ne teme 
si tehnice, expoziții de 

spectacole teatrale

IALOMITA. Casa de cultură a

CARNET CULTURAL

sindicatelor din municipiul Slobo
zia găzduiește expoziția de foto
grafii artistice premiate la con
cursul republican din cadrul celei 
de-a . VI-a .ediții a Festivalului na
tional „Cintarea României". Silit 
prezentate lucrări premiate ale 
pionierilor si școlarilor din intrea-

ga ,tară. Sînt prezentate 
din uzine si combinate, de 
tiere. din unităti agricole, 
tivitatea pionierească, din 
rile artistice si sportive. 
Vișoiu).

imagini 
pe șan-, 
din ac- 
întrece-

(Mihai

ALBA. în programul manifestă'

rilor politico-educative si cultural- 
artistice inițiate în județ in intim- 
pinarea Conferinței Naționale a 
partidului se înscrie si suita de 
acțiuni organizate in orașul Cim- 
peni sub genericul „Tulnicul mo
ților". La asezămintele de cultură 
si în unitățile economice au avut 
loc dezbateri, expuneri, simpozio
nul ..Cinstim trecutul prin măreția 
muncii de azi" și spectacolul cul
tural-artistic „O epocă de aur pen
tru gloria României". (Ștefan Di
nică).

MARAMUREȘ. în organizarea 
consiliului județean al organizației 
pionierilor, la Baia Mare a avut loc 
faza finală a Festivalului pionie
resc ..Copilărie fericită in anii de 
lumină". Au participat formații și 
interpret din județele Bistrita- 
Năsăud. Cluj. Covasna. Harghita, 
Neamț. Satu Mare. Sibiu, munici
piul București și județul Maramu
reș. Trofeul festivalului a fost cîș- 
tigat de formația „Telex", a Casei 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Baia Mare. (Gheorghe Pârja).

N
r. c

rt. Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 394 250%
2 060 200%
3 377 100%
4 864 50%
5 475 25° o
6 089 25»'o
7 105 25%
8 881 25%
9 610 25%

10 • 636 25%

Calcularea și înscrierea ciștiguri- 
lor în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.



IN CONCEPȚIA ROMÂNIEI - RELAȚIA DEZARMARE - DEZVOLTARE, 
PROBLEMA ESENȚIALA A CONTEMPORANEITĂȚII

PHENIAN

Schimb de mesaje la nivel înalt
Intilnirea președinților de parlamente din țările 

participante la Tratatul de la Varșovia

4. Cale sigură a întăririi încrederii 

și dezvoltării colaborării 

economice internaționale
„Noi pornim de la faptul că între problemele dezarmării și 

problemele economiei mondiale, ale subdezvoltării și noii ordini 
economice mondiale există o interdependență tot mai strinsă, că 
numai soluționarea acestor probleme - pe linia dezarmării, a redu
cerii cheltuielilor militare și a noii ordini economice mondiale - 
va duce la o îmbunătățire generală a relațiilor internaționale, va 
deschide calea pentru reluarea cursului destinderii, pentru o po
litica de colaborare între toate națiunile lumii”.

NICOLAE CEAUȘESCU

PHENIAN 1 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje de 
prietenie între to v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, a avut loc cu pri
lejul primirii de către tovarășul Pak 
Sen Cer, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.C., vicepreședinte 
al R.P.D. Coreene, a tovarășului 
Miu Dobrescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.CiR., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, în fruntea unei de
legații sindicale, a efectuat o vizită 
de schimb de experiență în R.P.D. 
Coreeană.

In timpul întrevederii au fost ex
primate satisfacția față de bunele 
raporturi de prietenie și strinsă co
laborare statornicite intre cele două 
țări și popoare, hotărîrea de a le 
dezvolta și in viitor pe multiple pla
nuri, în interesul popoarelor român 
și coreean, al cauzei generale a păcii 
și socialismului. A fost reafirmată 
poziția României, a președintelui 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind solidaritatea oamenilor mun
cii din România cu lupta dreaptă a 
poporului coreean pentru reunificarea 
pașnică a patriei sale, pentru făuri
rea unei Coree independente și de
mo erați ce.

La primire a participat ambasa
dorul țării noastre în R.P.D. Co
reeană, Constantin Iftodi.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — In 
capitala R.P. Polone au început lu
crările întilnirii președinților de par
lamente din țările participante la 
Tratatul de la Varșovia.

In acest cadru se realizează un 
schimb de experiență și de infor
mații în legătură cu activitatea in
stituțiilor legislative din țările res
pective, cu exercitarea atributelor șl 
sarcinilor ce le revin în dezvoltarea 
construcției socialismului și comu
nismului în țările lor, în promova

rea politicii de largă colaborare pe 
plan internațional, de stăvilire a 
cursei înarmărilor, de creștere a în
crederii și colaborării dintre statele 
și popoarele din Europa și din în-' 
treaga lume, în vederea instaurării, 
unei păci trainice. pe planeta 
noastră.

Din partea Republicii Socialiste 
România participă o delegație de 
deputați condusă de Nicolae Giosanji 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

Pentru întărirea încrederii între statele din Balcani
BELGRAD 1 (Agerpres). — Adu

narea R.S.F. Iugoslavia a apreciat 
că o reuniune a miniștrilor de ex
terne din țările balcanice ar con
tribui la îmbunătățirea atmosferei 
generale și a încrederii între state

fn Balcani — informează agenția 
Taniug, menționînd că o asemenea' 
reuniune a fost propusă de Iu-^ 
goslavia pentru examinarea modali
tăților de promovare a securității și 
cooperării în zonă.

Acțiuni și luări de poziție pentru

încetarea cursei înarmărilor
ULAN BATOR: Plenara C.C. al P.P.R.M.

Oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, reducerea 
cheltuielilor militare și folosirea fondurilor eliberate in scoptil dez
voltării constituie o cerință vitală a lumii contemporane, evidențiată 
de înseși realitățile vieții internaționale, inclusiv de cele din sfera 
relațiilor economice dintre state. Intr-adevăr, este un adevăr incon
testabil că intre înarmare și colaborarea internațională există un 
raport invers proporțional, care iși găsește expresia în faptul că spo
rirea cheltuielilor militare frinează puternic relațiile economice și de 
cooperare dintre state, reprezintă unul din principalii factori care au 
dus la apariția fenomenelor de criză din comerțul mondial, lă perpe
tuarea și acutizarea lor. Și, dimpotrivă, reducerea bugetelor militare 
este de natură să impulsioneze schimburile comerciale, economice și 
tehnico-științifice, să contribuie la crearea unei noi diviziuni inter
naționale a muncii, la instituirea unor mecanisme de cooperare apte 
să asigure o mai mare stabilitate și un dinamism sporit dezvoltării 
economico-sociale a tuturor statelor, îndeosebi a celor rămase in urmi 
pe plan economic.

PENTRU ELIMINAREA 
OBSTACOLELOR POLITI- 
CO-MILITARE DIN CO
MERȚUL MONDIAL. Efecte 
dintre cele mai nocive are cursa 
înarmărilor asupra comerțului 
mondial. Prin orientarea spre 
scopuri distructive a unor uriașe 
resurse financiare (circa 1 000 mi
liarde de dolari pe an), înarmările 
limitează si chiar reduc volumul 
schimburilor dintre state. Deosebit 
de evidente au fost asemenea con
secințe în prima jumătate a ac
tualului deceniu, cînd programele 
pentru înarmări au atins praguri 
tot mai înalte. După statisticile 
G.A.T.T., valoarea exporturilor 
mondiale s-a diminuat aproape în 
fiecare an al perioadei amintite, 
astfel încît în 1985 ea era cu peste 
7 la sută sub nivelul din 1980.

Un important factor de îngusta
re a pieței mondiale în sectorul 
civic este comerțul cu arme, care 
se află în plină expansiune, va
loarea tranzacțiilor cu mijloace de 
distrugere dublîndu-se la fiecare 
4—5 ani. Impactul vînzărilor de 
arme asupra schimburilor de bu
nuri necesare dezvoltării econo
mice și sociale este însă mult mai 
mare decît simpla lor valoare. în 
cazul multor țări, îndeosebi slab 
dezvoltate, importul de armament 
depășește pe cel de produse pen
tru nevoile civile !

Cursa înarmărilor restrînge vo
lumul schimburilor dintre state si 
prin aceea că înlesnește aplicarea 
în relațiile internaționale a crite
riilor politice si strategico-militare, 
care merg de la discriminări in 
domeniul comerțului si creditului 
pînă la sancțiuni si embargouri, 
cu consecințe din cele mai nocive. 
De asemenea. într-o serie de sec
toare ale industriei si în agricul
tură sînt promovate politici protec- 
tioniste ce vizează asigurarea, din 
considerente strategice, a unui a- 
numit grad de autoaprovizionare 
— fapt care sporește impactul 
Înarmărilor asupra comerțului 
mondial.

Dimpotrivă, trecerea la dezar
mare ar avea efecte dintre cele 
mai favorabile asupra relațiilor 
economice dintre state. Calcule ale 
specialiștilor O.N.U. arată că re
ducerea cheltuielilor militare mon
diale cu numai 10 Ia sută ar duce, 
prin efectele cumulative ale aces
tui transfer, la sporirea cu 5—6 Ia 
sută pe an a ritmului de creștere 
a comerțului international. Dezvol
tarea schimburilor ar avea nu nu
mai o importantă economică, ci și 
o deosebită însemnătate politică, 
prin faptul că extinderea acestor 
relații contribuie Ia întărirea în
crederii între state. .,tese“ legături 
de conlucrare pașnică, apropie în
tre ele popoarele. Practica a do
vedit. cu prisosință, că între co
laborare si destindere. între lăr
girea schimburilor economice din
tre state si securitatea internațio
nală există o relație strinsă. o 
condiționare reciprocă : destinde
rea și securitatea creează condiții 
pentru lărgirea colaborării si. in
vers. prin colaborare și cooperare 
se adînceste destinderea, se conso
lidează baza materială a păcii.

PENTRU STIMULAREA 
SCHIMBURILOR DINTRE 
TARILE DEZVOLTATE Șl 
CELE IN CURS DE DEZ
VOLTARE. Cursa înarmărilor 
afectează nu numai direct, ci și 
indirect relațiile economice dintre 
state. Creșterea rapidă a cheltuie
lilor militare a contribuit la crea
rea de mari deficite în bugetele 
unor state, care. în intenția de a 

k

echilibra finanțele publice, au re
curs la măsuri monetare restricti
ve. la scumpirea excesivă a cre
ditului international. Politica do- 
bînzilor înalte promovată de la o 
vreme de țările capitaliste dezvol
tate a dus la acumularea de către 
țările in curs de dezvoltare a unei 
uriașe datorii externe — de peste 
1 000 miliarde de dolari — a cărei 
rambursare absoarbe o bună parte 
din veniturile în devize ale state
lor debitoare. Cu alte cuvinte, im
portante resurse financiare, care 
Pînă nu demult serveau impulsio
nării comerțului mondial, sînt ..în
ghițite" astăzi de serviciul datoriei 
externe, ceea ce afectează ansam
blul schimburilor dintre state, dacă 
avem în vedere că țările în curs 
de dezvoltare reprezintă o largă 
piață de desfacere, spre care se 
îndreaptă mal birie de un sfert’din 
produsele exportate de țările in
dustrializate.

De asemenea, dobînzile înalte — 
ca unul din efectele indirecte ale 
escaladei bugetelor militare — au 
produs puternice dezechilibre co
merciale si financiare în raportu
rile dintre țările capitaliste dezvol
tate. dezechilibre care au exacer
bat măsurile protectioniste si acu- 
tizat disputele economice inter- 
occidentale — cu serioase conse
cințe asupra întregului comerț 
mondial. Astfel, potrivit statistici
lor U.N.C.T.A.D.. în prima jumă
tate a actualului deceniu, exportu
rile țărilor capitaliste dezvoltate 
spre statele în curs de dezvoltare 
s-au redus cu 20 la sută, un de
clin mai pronunțat, de peste 30 la 
sută, cunoscîndu-1 exporturile că
tre țările Africii si Americii Lati
ne. care sint si cel mai greu con
fruntate cu problema datoriei ex
terne. In același interval, exportu
rile țărilor în curs de dezvoltare 
în statele capitaliste dezvoltate au 
scăzut cu o cincime și se aprecia
ză că ele se vor restrînge si mai 
mult în viitor dacă țările occiden
tale nu vor înceta să ridice noi 
obstacole comerciale.

Firește, trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare, de reducere a 
cheltuielilor militare ar crea con
dițiile necesare curmării unor ase
menea fenomene negative. îndeo
sebi a politicilor comerciale și fi
nanciare restrictive. ceea ce ar 
deschide cimp larg schimburilor 
economice dintre state. în acest 
sens, calcule aproximative ale 
O.N.U. arată că investirea în eco
nomia de pace a 50 miliarde de 
dolari — adică a numai 5 la sută 
din nivelul actual al cheltuielilor 
militare mondiale — ar spori ex
porturile țărilor vest-europene cu 
3 la sută pe an și pe cele ale S.U.A. 
cu 2—2,5 la sută, fapt care ar per
mite creșterea produsului national 
brut cu 0.7 la sută în primul caz 
și cu 0.5 la sută în cel de-al doi
lea — toate acestea în condițiile 
în care economiile tărilop occiden
tale sint amenințate cu o nouă re
cesiune.

Aceleași calcule arată că inves
tirea a 50 miliarde de dolari in 
economia țărilor in curs de dez
voltare ar spori exporturile aces
tora cu 10 Ia sută pe an. fapt care 
ar favoriza creșterea produsului 
lor intern brut cu 2,5 la sută, ceea 
ce înseamnă dublu în raport cu 
ritmul efectiv din prima jumătate 
a actualului deceniu (în medie 1.3 
la sută pe an). Se apreciază că un 
asemenea impuls ar facilita. în 
intervalul unui deceniu, achitarea 
unei bune părți din datoria exter

nă si. în consecință, reducerea a- 
preciabilă a acestei uriașe poveri 
ce tinde să sufoce lumea săracă.

PENTRU ASIGURAREA 
ACCESULUI TUTUROR 
STATELOR LA REALIZĂRILE 
ȘTIINȚEI Șl TEHNICII MO
DERNE. Efecte nefaste are cursa 
înarmărilor asupra cooperării eco
nomice. în producție și tehnico- 
știintifice. precum și a altor for
me de colaborare între națiuni. 
Restricții de ordin militar îngus
tează sfera acțiunilor de cooperare 
prin puternicele obstacole ce le ri
dică în calea schimbului de măr
furi considerate ..strategice" sau de 
produse cu un înalt grad de teh
nicitate. sub motivul că, prin natura 
lor, acestea ar putea contribui la 
întărirea capacităților militare. Un 
asemenea obstacol îl reprezintă 
controlul strategic al exporturilor 
de tehnologie din țările capitaliste 
spre cele socialiste prin interme
diul Comitetului de Coordonare a 
Controlului Multilateral ăl Expor- 
turilor (COCOM). Creat în primii 
ani ai „războiului rece" (1948— 
1949) de către țările din N.A.T.O., 
comitetul amintit are menirea să 
împiedice statele membre să vîndă 
țărilor socialiste produse oare ar 
putea fi folosite în scopuri mili
tare. w
. Cursa Înarmărilor — accelerată 
de puternica deteriorare. în ultimii 
ani. a situației politice internațio
nale — a impulsionat si activitatea 
COCOM. care căzuse în desuetudi
ne în deceniul trecut. O serie în
treagă de mărfuri care fuseseră 
eliminate din lista de embargo au 
fost reintroduse si în plus s-au 
adăugat asa-numitele „produse sub 
supraveghere", constînd în princi
pal din produse ale tehnicilor în 
dezvoltare. Dacă, așa cum o dove
desc înseși faptele de viată, ase
menea opreliști nu pot împiedica 
țările socialiste să creeze si să 
dezvolte noi tehnologii, ele „reu
șesc". in schimb, să restringă aria 
colaborării economice internațio
nale. După statisticile Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Euro
pa. ponderea țărilor socialiste în 
totalul exporturilor statelor capi
taliste. care a crescut în deceniul 
trecut, s-a redus apreciabil după 
aceea, astfel ineît în 1984 ea era 
cu 0,5 la sută mai mică decît in 
1965.

In același timp, cursa înarmări
lor îngustează schimbul de infor
mații si valori științifice, ridică 
obstacole suplimentare in calea 
transferului de tehnologie din ță
rile avansate spre cele rămase în 
urmă. Deosebit de semnificative 
sînt. în acest sens, restricțiile (al
tele decît cele prevăzute în Tra
tatul de neproliferare a armelor 
nucleare) aplicate de Clubul de la 
Londra — for neoficial, constituit 
din țări occidentale — care re- 
strîng si mai mult accesul țărilor 
în curs de dezvoltare la tehnolo
gia nucleară utilizată în scopuri 

. pașnice.
Or. potrivit unei păreri larg răs- 

pîndite, solutionarea problemei e- 
nergiei. oare a devenit atit de 
stringentă în zilele noastre, trebuie 
căutată. în primul rînd. în dome
niul folosirii pașnice a atomului — 
ceea ce implică renunțarea la uti
lizarea energiei nucleare în sco
puri militare. De asemenea, prin 
dezarmare s-ar înlesni accesul ță
rilor în curs de dezvoltare Ia cu
ceririle științei si tehnicii moderne, 
fără de care nu este de conceput 
lichidarea subdezvoltării și fău
rirea unei noi ordini economice 
mondiale, capabilă să asigure pro
gresul general. Totodată, trecerea 
la dezarmare, la reducerea chel
tuielilor militare ar crea condiții 
pentru desfășurarea pe scară largă 
a acțiunilor de cooperare interna
țională. ar permite realizarea de 
proiecte științifice de mare însem
nătate pentru toate statele, proiec
te care în prezent stagnează sau 
sînt chiar abandonate din lipsă de 
fonduri ori din considerente stra- 
tegico-militare.

***
J

***
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*
*

In sprijinul întăririi păcii și reducerii încordării 
internaționale

MOSCOVA. — Organizațiile ne
guvernamentale trebuie să mobili
zeze opinia publică în lupta pen
tru întărirea păcii și reducerea în
cordării internaționale, a declarat 
secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, in cadrul 
unei intilniri cu reprezentanții opi
niei publice din capitala sovietică, 
relatează agenția T.A.S.S. Secreta
rul general al O.N.U. a precizat că 
organizația mondială va milita, la

rîndul ei. pentru crearea pe pla
neta noastră a unei ordini interna
ționale echitabile și armonioase.

Participanții la întîlnire au evi
dențiat 
U.R.S.S. 
losească 
care le i 
structive 
ultimul timp de Uniunea Sovietică 
și țările socialiste.

că opinia publică din 
așteaptă ca O.N.U. să fo- 
pe deplin posibilitățile pe 

oferă noile inițiative con- 
! de pace prezentate în

0 chemare a țărilor mediteraneene nealiniate
VIENA. — Țările mediteraneene 

nealiniate adresează tuturor state
lor chemarea să se abțină de la 
amenințarea cu folosirea forței sau 
de la ' ’ .2__ 2 .1 “ .' 1
sifice eforturile în vederea gă
sirii 
nice 
lor de criză — a relevat secretarul 
federal iugoslav pentru afaceri ex
terne, Raif Dizdarevici, prezentind

Sînt numai citeva considerente care vin să ateste o dată in plus 
necesitatea stringentă a reducerii cursei înarmărilor ți a bugetelor mili
tare, o trecerii fără intirziere la măsuri de dezarmare, a căror înfăptuire 
s-ar înscrie ca o contribuție majoră la înseninarea generală a orizontului 
politic internațional, la crearea condițiilor in vederea promovării unei 
colaborări largi și fructuoase pe plan economic, tehnico-științific ți in 
alte domenii intre toate statele lumii, in interesul fiecăruia, al cauzei 
generale a progresului ți păcii in lume.

, Gh. CERCELESCU

Plenara l-a eliberat din rînduti 
membrilor Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M. pe Tumenbaiarîn Ragceaa, 
in legătură cu ieșirea sa la pensie. 
Plenara l-a ales pe Banzragciin 
Lamjav membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M. De asemenea, 
Paavanghiin Damdin, secretar ai 
C.C., a fost ales membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M.

ULAN BATOR 1 (Agerpres). — La 
Ulan Bator s-au desfășurat lucră
rile plenarei C.C. al P.P.R.M., con
sacrată analizării căilor de creștere 
a eficienței producției sociale, de 
îmbunătățire a calității producției in 
toate domeniile. In cadrul plenarei a 
luat cuvintul Jambîn Batmunh, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole.

*
*

*

Precizări ale președintelui R. P. Angola 
In problema relațiilor cu S.U.A.

participanților la reuniunea gene- 
ral-europeană de la Viena rezulta
tele recentei intilniri ministeriale 
de la Brioni a țărilor nealiniate 
din Mediterană. Vorbitorul a men
ționat că Mediterană, cu foca- 1 
rele ei de criză și concentrarea e- j 
normă de forțe militare, nu poate l 
fi lăsată la o parte în procesul de * 
diminuare a încordării în lume și i 
mai ales în Europa.

Cereri pentru lichidarea rachetelor nucleare din Europa (

folosirea forței și să-și inten-
de soluții juste și trai- 
pentru rezolvarea focare-

BONN. — Parlamentari din cinci 
state membre ale N.A.T.O., reuniți 
la Pinneberg (R.F. Germania), s-au 
pronunțat pentru desființarea ra
chetelor Pershing 1 A și a focoase
lor lor nucleare deținute de S.U.A. 
De asemenea, parlamentarii s-au

declarat în favoarea dublei opțiuni 
zero, subliniind totodată că desfi- ț 
ințarea rachetelor nucleare din ' 
Europa nu trebuie să ducă la creș- 
terea stocurilor de alte t.^ari de ) 
arme.

Relațiile economice interoccidentale
• Disputa comercială canadiano-americană • Reuniunea la 
nivel înalt a Pieței comune nu s-a încheiat cu rezultatele 

așteptate
BRUXELLES 1 (Agerpres). -iOTTAWA 1 (Agerpres). — Primul 

ministru al Canadei, Brian Mulro
ney, a declarat, *la Ottawa, că a pro
pus președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, ca un eventual acord pri
vind libera circulație a mărfurilor 
între cele două țări să cuprindă și 
o procedură obligatorie de soluțio
nare a disputelor comerciale bilate
rale.

Este nefiresc, a menționat el, că 
S.U.A. să ceară schimburi comercia
le libere cu Canada, dar, în același 
timp, să insiste asupra menținerii 
unor atribuții unilaterale pentru a 
iniția „măsuri de represalii" împo
triva accesului produselor canadiene 
pe piața americană.

Propunerea canadiană, arată agen
ția China Nouă, a fost respinsă de 
S.U.A. în cadrul negocierilor care 
au loc in prezent în legătură cu ra
porturile comerciale dintre cele două 
țări.

Reuniunea șefilor de stat și de gu
vern ai țărilor Pieței comune nu s-a 
încheiat, după cum relevă agențiile 
de presă, cu rezultatele așteptate. în 
condițiile în care Marea Britanie a 
respins documentul final propus de 
Belgia în calitate de președinte al 
consiliilor ministeriale ale C.E.E. 
Documentul trasează o serie de linii 
orientative în legătură cu principa
lele aspecte ale reformei comunitare 
și încearcă să găsească o soluție la 
problema bugetară cronică ce con
fruntă această organizație. In esență. 
Marea Britanie a cerut o reducere a 
cheltuielilor și o mai mare discipli
nă bugetară pentru a se evita agra
varea actualului deficit.

Premierul Margaret Thatcher ă 
avut de asemenea obiecții la progra
mul de cercetare științifică, precum 
și la propunerea spaniolă în legătu
ră cu statutul aeroportului Gibraltar.

S.U.A. au efectuat o nouă experiență nucleară
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Statele Unite au efectuat o nouă 
experiență nucleară subterană — a 
noua din acest an — pe poligonul 
din Nevada.

Anunțind această experiență, agen
țiile de presă subliniază că efectua
rea de noi teste americane cu arme 
nucleare, ca și intensificarea ritmu
lui lor sînt în totală contradicție cu

dorința fermă a opiniei publice ame
ricane si internaționale de a se pune 
capăt unei asemenea activități ce nu 
face decît să contribuie la escala
darea tensiunii, a cursei înarmărilor, 
intr-un moment in care popoarele 
lumii se pronunță pentru acorduri 
concrete de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară, care să 
garanteze pacea si liniștea planetei.
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GEIMȚIILE DE PRESA
- pe scurt

PRIMIRE LA FRAGA. Gustav 
Husak, președintele R.S. Ceho
slovace. l-a primit pe președintele 
Bundestagului R.F.G., Philipp Jen- 
ninger, care întreprinde o vizită 
oficială in Cehoslovacia. Părțile 
și-au exprimat interesul față de 
continuarea dialogului politic și 
față de dezvoltarea colaborării eco
nomice și culturale bilaterale pe 
baza interesului reciproc, relatează 
agenția C.T.K.

PROBLEMA CIPRIOTĂ. Pri
mind o delegație a Parlamentului 
(vest) european, președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou, a cerut 
țărilor Europei occidentale să 
joace un rol mai activ în găsirea 
unei soluții juste și viabile pentru 
problema cipriotă. El a subliniat că 
o conferință internațională asupra 
Ciprului, care să aibă loc sub aus
piciile O.N.U., ar putea contribui 
la o soluționare justă a situației din 
insulă după 13 ani de negocieri 
infructuoase și impasuri.

REZULTATELE OFICIALE ALE 
ALEGERILOR LOCALE desfășu
rate în Spania arată că Partidul 
Socialist Muncitoresc de guvernă
mînt a obținut victoria în majori
tatea localităților urbane, printre 
care 20 de orașe mari, inclusiv 
Madridul și Barcelona. In mai 
multe localități, organele adminis
trative locale sint formate acum în 
baza unor acorduri între socialiști, 
comuniști și centriști.

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR 
NAMIBIENI. Intr-un comunicat al 
Organizației Poporului din Africa

de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). publicat 
la Luanda, se arată că, în perioada 
aprilie-mai anul acesta, forțele pa
triotice au atacat patru baze mili
tare ale regimului de la Pretoria, 
în cursul acestor operațiuni, preci
zează comunicatul, au fost scoși din 
luptă 18 militari sud-africani. alți 
35 fiind răniți.

DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVA 
MAFIEI. In orașul Nuoro din 
Sardinia a avut loc o amplă 
demonstrație a populației împotriva 
Mafiei, ale cărei acțiuni criminale 
s-ap intensificat. Potrivit presei 
italiene, comandouri mafiote ale 
organizației criminale au pus la 
cale, în ultima vreme, 27 de aten
tate cu bombe și au răpit fiica 
unui industriaș, cerînd mari sume 
de bani pentru eliberarea acesteia.

ALEGERI. In Noua Zeelandă 
vor avea loc alegeri generale la 
15 august, a anunțat, la o confe
rință de presă, premierul neozee
landez David Lange.

CANDIDATURĂ. Senatorul de
mocrat pentru statul Tennessee. 
Albert Gore, și-a anunțat candida
tura pentru învestitura Partidului 
Democrat din S.U.A. la funcția 
prezidențială. Pină în prezent. Al
bert Gore este cel de-al șaselea 
candidat democrat la postul de pre
ședinte al Statelor Unite. într-o 
declarație făcută presei, el a 
subliniat că dacă va fi ales pre
ședinte intenționează să acționeze 
pentru întronarea la Casa Albă a 
unui climat de respect față de lege 
și fată de adevăr.

LUANDA 1 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Luanda, pre- 
șediptele R.P. Angola, Eduardo dos 
Santos, a afirmat că țara sa nu pune 
Condiții prealabile în legătură cu 
reluarea raporturilor diplomatice 
dintre Angola și S.U.A. — transmite 
agenția Prensa Latina. „Pacea și 
înțelegerea — a spus el —, care vor 
domni, sperăm, într-o bună zi, între

cele două țări, nu pot fi condițio
nate".

El a atras atenția însă că o even
tuală aprobare de către Congresul 
S.U.A. a unor sancțiuni economice 
discriminatorii împotriva Angolei ar 
aduce un plus de dificultate în ra- 
porturile dintre cele două țări și ar 
agrava situația din sudul Africii.

SUB PRESIUNEA PUTERNICELOR DEMONSTRAȚII 

ANTIDICTATORIALE

Autoritățile de la Seul au fost nevoite 
să accepte cererile opoziției

SEUL 1 (Agerpres). — Puternicele 
demonstrații antidictatoriale din Co
reea de Sud. desfășurate fără înce
tare timp de trei săptămîni. cu par
ticiparea a sute de mii de persoane, 
în totalitatea așezărilor urbane, au 
constrîns autoritățile de la Seul să 
accepte cererile ferme ale opoziției.

Pierzînd controlul asupra situației 
si temindu-se de un sfîrsit catastro
fal. șeful regimului. Chun Du Hwan, 
s-a declarat, marți, de acord „îh 
principiu" cu Ideea alegerii directe 
a președintelui tarii — ceea ce im
plică modificarea Constituției și a- 
plioarea si a altor schimbări de fond 
ale sistemului actual de dictatură — 
precum si cu ridicarea ordinului de 
arest la domiciliu al lui Kim Dae 
Jung. cu eliberarea miilor de mili- 
tanti democrati deținuți în Închisori. 
Acesta este „compromisul" politic 
pe care — așa cum remarcă toate

agențiile de presă — autoritățile sud- 
coreene. adepte ale represiunii sl 
terorii, nu au mai avut cum să-1 
evite. Valul de nestăvilit al manifes
tațiilor organizate de forțele de opo
ziție l-a obligat pe liderul partidului 
de guvernămînt, Roh Tae Woo, fos
tul general, pe care Chun 11 desem
nase drept succesor la „președinție", 
să elaboreze un program de. „regle
mentare politică". prin care cereriîă 
opoziției sînt. în fapt, satisfăcute.

Apreciind succesul incontestabil al 
luptei pentru democrație — o luptă 
extrem de dură, ale cărei jertfe se 
numără cu miile — liderii proemi- 
nenți ai opoziției. Kim Dae Jung și 
Kim Yong Sam. au declarat că s-a 
obținut o mare victorie, dar au ținut 
să avertizeze că populația trebuie să 
rămînă în continuare vigilentă, să 
urmărească atent în ce măsură „gu
vernamentalii" actuali își respectă 
promisiunile.

Procesul de la Lyon
PARIS 1 (Agerpres). — Procesul 

criminalului de război nazist Klaus 
Barbie, care se desfășoară la Lyon, 
a intrat în ultima sa fază.

După șapte săptămîni de audieri. 
In cursul cărora au fost auzite de
pozițiile mai multor martori, printre 
care și ale cîtorva victime care au 
supraviețuit, acuzarea prezintă, in 
aceste zile, ultimele argumente pen
tru a pune mai bine în lumină oro
rile și crimele săvîrșite de „călăul 
din Lyon", fost șef al Gestapoului 
din acest oraș. Acesta este învinuit 
de arestarea și deportarea a 44 de 
copii evrei, de suprimarea altor 
evrei francezi și de trimiterea în

lagăre de concentrare, în august 
1944, a ultimului grup de 650 de pri
zonieri. Sub ordinul lui Barbie, din
tre cele peste 7 500 de persoane ares
tate, 622 au fost împușcate, iar 2 565 
au fost deportate. Majoritatea aces
tora au pierit și ele.

După cum relatează agențiile 
Taniug și T.A.S.S., procurorul repu
blicii a cerut ca fostul șef al 
Gestapoului din Lyon să fie con
damnat la închisoare pe viață. In 
rechizitoriu se arată, între altele, că 
pentru crimele comise acuzatul nu 
are nici un fel de circumstanțe ate
nuante.

CONGRES. La Brazzaville s-au 
Încheiat lucrările primului congres 
al oamenilor de știință africani, 
care s-a desfășurat sub imperativul 
concentrării eforturilor pentru pro
gresul țărilor continentului. Au fost 
discutate problemele dezvoltării 
tuturor ramurilor științei în țările 
africane, organizării cooperării oa
menilor de știință africani pe plan 
regional și internațional, mobiliză
rii resurselor financiare pentru 
atingerea acestor scopuri. Con
gresul a hotărît crearea Uniunii 
științifice și tehnologice panafrica- 
ne, care să reunească reprezentanți 
ai academiilor și centrelor națio
nale de știință. Sediul acestei orga
nizații va fi la Brazzaville.

SESIUNEA E.C.O.S.O.C. In cadru! 
sesiunii Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) de 
la Geneva, reprezentanții mai 
multor state s-au pronunțat în 
favoarea unui sistem internațional 
de securitate economică, ca un ele
ment al unui sistem global de pace 
și securitate. De asemenea, în ca
drul reuniunii a fost relevată ne
cesitatea înfăptuirii unor acțiuni 
în favoarea realizării unei noi 
ordini economice internaționale.

CONSULTĂRI. In cadrul con
sultărilor politice din Italia menite 
să ducă la deblocarea crizei legate 
de formarea noului guvern a avut 
loc1 o întrevedere între liderul de
mocrat creștin Ciriaco da Mita și 
liderul socialist Bettino Craxi. fost 
prim-ministru. După întrevedere — 
relevă agenția A.N.S.A. — cei doi

lideri politici nu au respins ideea 
continuării dialogului. Consultările 
au avut în vedere și alegerea pre
ședinților grupurilor parlamentare 
din Senat și Camera Reprezentan
ților. o dată cu redeschiderea. în 
cursul zilei de joi, a lucrărilor 
forului legislativ suprem.

PROTEST. într-o declarație 
făcută la Buenos Aires, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Argentina, Athos Fava, a denunțat 
escaladarea unei campanii de in
timidare la adresa comuniștilor 
argentinieni lansate de cercurile 
de dreapta din țară. Se amintește 
de asasinarea, zilele trecute, a 
unui membru al partidului comu
nist, Osvaldo Villanueva, și de 
faptul că P.C.A. a cerut oficial in
vestigarea cazului de către autori
tăți și adoptarea de măsuri ferme 
împotriva cercurilor reacționare, 
teroriste.

AVERTIZARE. — Senatorul a- 
merican Sam Nunn a avertizat, 
într-o declarație făcută la Wa
shington, asupra pericolului pe 
care îl presupune creșterea pre
zenței militare a Statelor Unite în 
regiunea Golfului — transmite a- 
genția A.D.N. El a menționat, in
tre altele, că o atare evoluție afec
tează eforturile întreprinse pentru 
soluționarea negociată a conflictu
lui dintre Iran și Irak. După cum 
relatează agențiile de presă, punc
tul de vedere exprimat de senato
rul american este sprijinit de nu
meroși membri ai Congresului 
S.U.A.
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TENSIUNE LA PORT-AU-PRINCE. In capitala haitiană s-au înregistrat 
ciocniri viqlente între participanții la manifestațiile de protest împotriva 
Consiliului Național de Guvernămînt și soldați înarmați cu mitraliere și 
grenade cu gaze lacrimogene — informează agenția EFE. Numeroase 
persoane au fost rănite. Pe de altă parte, o grevă generală declanșată 
de Frontul Democratic Haitian a paralizat transportul.
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