PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Comitetului Franta-România
din cadrul Consiliului Național al Patronatului Francez
•>

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LVI Nr. 13 954

Vineri 3 iulie 1987

6 PAGINI - 50 BANI

încheierea neintirziată a recoltării orzului
® în cea mai mare parte a țării recoltarea se desfășoară pe
ultimele suprafețe ® Trebuie mult grăbit ritmul însămînțării celei
de-a doua culturi ® Secerișul orzului - o „repetiție generală"
reușită pentru recoltarea griului în cel mai scurt timp
țelor situate în sudul țării au de
monstrat cit este de important ca
lucrările de recoltare să se des
fășoare repede și bine. Procedindu-se astfel, au fost evitate pier
derile prin scuturare, producția a
putut fi' transportată în timp scurt
la bazele de recepție, iar pe te
renurile rămase libere s-a trecut
la arat și insămînțarea culturilor
duble. Important este ca șl in ce
lelalte județe In care orzul Începe
să se pîrguiască conducerile uni
tăților agricole să acționeze energic
In vederea grăbirii lucrărilor de
recoltare, pentru ca această
lu
crare să se încadreze in termenele
stabilite.
Tot atit de Important este ca. o
dată cu . recoltarea, să fie Intensi

In timpul întrevederii au fost exa
minate unele probleme privind co
laborarea între întreprinderi româ
nești si franceze în diverse domenii,
în contextul general al relațiilor
dintre cele două țări. S-a subliniat
importanta promovării unor forme
avansate de cooperare, de lungă du
rată, care să asigure o înaltă efi
ciență conlucrării bilaterale și să

contribuie la extinderea relațiilor economice, reciproc avantajoase, din
tre România și Franța.
La primire a
participat Șerban
Teodorescu,
ministrul
industriei
construcțiilor de mașini.
A fost de fată Jean-Marie Le Bre
ton, ambasadorul Franței la Bucu
rești,

Președintele Congresului Evreiesc European

Activitate intensă pentru

Secerișul orzului de pe
cele
556 000 hectare cultivate în acest
an în unitățile agricole socialiste
s-a extins și în unele județe din
Moldova și Transilvania,
astlel
incit această lucrare este în plină
actualitate in cea mai mare parte
a țării. De altfel, in mai multe ju
dețe orzul a fost strîns de pe toate
suprafețele cultivate. Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii, pînă în seara zilei de 1
iulie orzul a fost recoltat de pe
69 la sută din suprafața cultivată,
întrucît timpul este călduros, cul
turile de orz dau repede în copt,
ceea ce impune să se treacă din
plin la seceriș, astfel incit, in fie
care unitate agricolă, această lu
crare să poată fi încheiată in cel
mai scurt timp. Rezultatele jude

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, joi, pe Raymond Ravenel,
președintele Comitetului Franța—
România din cadrul Consiliului Na
tional al Patronatului Francez, di
rector general la Societatea .,Citroen
Automobile", care efectuează o vi
zită în țara noastră.

’

Președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, 2 iu
lie. pe Theo Klein, președintele Con
gresului Evreiesc European, care face
o vizită în tara noastră.
Oaspetele a mulțumit pentru între
vederea acordată, pentru posibilitatea
oferită de a vizita România, Totoda
tă, președintele Congresului Evre
iesc. European a dat o înaltă apre
ciere poziției principiale a României,
a președintelui
Nicolae Ceaușescu
cu privire la soluționarea probleme
lor din Orientul Mijlociu șl reali
zarea unei păci durabile ip această
zonă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat — și cu acest prilej — ne
cesitatea reglementării prin mijloace

pașnice a situației din Orientul Mij
lociu, înfăptuirii unei păci globale,
trainice și juste în regiune, pe baza
retragerii Israelului din
teritoriile
arabe ocupate, a rezolvării proble
mei poporului palestinian — prin
recunoașterea dreptului său la auto
determinare,
inclusiv la
crearea
unui stat palestinian propriu, inde
pendent — a asigufării integrității,
suveranității și securității
tuturor
statelor din zonă. S-a arătat că
România se pronunță pentru organi
zarea unei Conferințe internaționa
le în problemele Orientului Mijlo
ciu, sub egida O.N.U., la care să
participe toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei — ca reprezentant le
gitim al poporului palestinian —
precum și Israelul.

în cadrul schimbului de vederi în
probleme internaționale, s-a apreciat
că, in situația mondială actuală, care
se menține deosebit de gravă și
complexă, se impune să se acțione
ze în continuare pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, in primul rînd la dezar
marea nucleară, pentru
reducerea
armamentelor convenționale, a efec
tivelor și cheltuielilor militare, pen
tru instaurarea unui climat de pace,
securitate, încredere și cooperare in
Europa și în întreaga lume. în acest
sens, a fost reliefată importanța
dezvoltării conlucrării dintre statele
europene — pe plan politic, econo
mic, tehnico-șiințific, cultural și în
alte domenii — care să contribuie la
crearea unei Europe unite, a păcii
și colaborării.

ficate transportul și depozitarea or
zului la bazele de recepție sau Ia
fabricile de nutrețuri
combinate.
Aproape peste tot au fost asigura
te mijloacele de transport nece
sare, ceea ce dă posibilitatea ca
toate cantitățile recoltate în cursul
unei zile pînă seara să ajungă la
locul de depozitare stabilit. Este
necesar ca la bazele de recepție
activitatea de preluare să fie ast
fel organizată incit să se evite
staționarea mijloacelor de trans
port. Avind in vedere că
unele
lanuri au o coacere neuniformă,
lucrătorii bazelor de recepție au
datoria de mare răspundere de a
asigura condiționarea orzului în
așa fel Incit să se evite orice de
preciere a produselor. ’

IN PAGINA A 3-A : Relatări ale corespondenților noștri județeni privind
recoltarea orzului.

PRIN DEZVOLTAREA INDUSTRIEI MICI

Producții sporite
de bunuri de consum
în cadrul procesului general de
modernizare ă economiei, de trecere la o nouă calitate în toate
domeniile de activitate, sarcini
mici,
deosebite revin industriei
Deși numită mică, această ramură
productivă a cunoscut în ultimii
ani o dezvoltare continuă, fiind în
măsură să asigure în prezent, ală
turi de marea industrie, un impor
tant volum de bunuri destinate aprovizionării populației.
tn perioada ultimului cincinal,
industria mică și-a dublat volumul
activității, urmind ca pină în
1990 să și-l dubleze din nou.. Uni
tățile dc mică industrie — organi
zate de cooperația meșteșugăreas
că. consiliile populare, cooperati
vele agricole de producție și coo
perativele de producție, achiziții și
desfacere a mărfurilor — sint re
prezentate la ora actuală în aproa
pe toate localitățile țării, activita
tea lor bazîndu-se, în mare măsură,
pe valorificarea resurselor mate
riale locale, inclusiv a materiale
lor recuperabile și refolosibile. In
același timp, dezvoltarea cantita
tivă a industriei mici a fost și este
însoțită de o continuă diversificare
a nomenclatorului de
fabricație,
unitățile producătoare fiind pre
ocupate, totodată, de îmbunătățirea
calității mărfurilor, de
creșterea
volumului de export și a competi
tivității produselor livrate pe pie
țele externe.

CU FAȚA SPRE CERINȚELE
POPULAȚIEI. în dezvoltarea sa,
industria mică a cunoscut mai mul
te etape de căutări în
procesul
conturării unui făgaș propriu, dis
tinct, pentru identificarea
unui
profil specific. Experiența a dove
dit astfel rolul industriei mici ca
important partener al marii indus
trii, atelierele meșteșugărești angajindu-se in numeroase acțiuni de
cooperare cu marile întreprinderi
industriale. De altfel, este specific
industriei moderne ca la realiza
rea produselor complexe să concure mai mulți furnizori, fiecare
specializat — în funcție de capa
citatea tehnică, de gradul de do
tare — pe anumite piese ori subansamble.
Fără a neglija aceste cooperări,
industria mică este datoare să-și
organizeze capacitățile de produc
ție astfel incit sâ răspundă mai
bine sarcinilor de aprovizionare
ale populației cu bunuri de consum
specifice profilului său de fabri
cație : produse textile și de încăl
țăminte, tricotaje, articole de marochinărie, toate în serii
scurte,
articole de uz casnic și gospodă-

resc. unelte agricole și de grădihărit etc.
Or. ce se constată ? Unele con
duceri de unități de mică industrie,
„alergind" după valori mari, care
să asigure îndeplinirea , fără prea
mari probleme a indicatorilor va
lorici de plan, neglijează produc
ția" bunurilor de consum (îndeosebi
a celor cu o valoare mai mică),
preferind lucrările de colaborare
și cooperare de anvergură cu ma
rea industrie.
Desigur, așa cum s-a arătat, atragerea industriei mici în acțiuni
de colaborare cu marea industrie
nu este criticabilă in sine — dim
potrivă, asemenea colaborări sint
utile, necesare și trebuie susținute.
exagerările
Criticabile sînt doar
i
unilaterale ale acelor
unități de
i
mică industrie care, sub paravanul
colaborărilor cu marea industrie,
neglijează sau chiar pur și simplu
abandonează producția bunurilor
de consum.
Antrenarea micii industrii în do
meniul
bunurilor de consum —
care trebuie sâ constituie, așa cum
prevede Legea
de organizare și
funcționare a industriei mici, obiec
tul principal de activitate — nu
înseamnă cituși de puțin conditii
de mai mică - eficientă,
Producția bunurilor de consum
rentabilă. in
este la fel de rentabilă,
chiar mai rentabilă
unele cazuri
financiar decît producția reperelor
sau subansamblelor destinate marii
industrii. Cu deosebirea că în ca
drul producției bunurilor de con
sum trebuie manifestat mai mult
interes, trebuie cercetate și anali
zate piața, cerințele publicului,
trebuie căutati beneficiarii, trebuie
asigurată în permanentă diversifi
carea ofertei — altfel spus, tre
buie să se muncească mai mult și
mai bine. Exact ceea ce nu înțeleg
să facă unele conduceri de unități
de industrie mică, preferind linia
minimei rezistente, a rutinei și
comodității.
Este de aceea de datoria organe
lor coordonatoare ale micii indus
trii — la nivel județean și central
— de a. căuta și găsi acele soluții
organizatorice care să determine
îmbinarea armonioasă a producției
bunurilor de consum cu producția
de cooperare, prcvenindu-se exclu
sivismul, exagerările.
în această
privință, răspunderi deosebite re
vin consiliilor populare care cunosc
— în orice caz, trebuie să cunoască
— prin serviciile de specialitate
capacitățile și resursele locale de

Mihai IONESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

CÎMP LARG DE AFIRMARE INFORMATICII!

A devenit calculatorul instrumentul util
si eficient al modernizării producției?
Intr-o ramură industrială de veche tradiție, cum este siderurgia, furnalele
și cuptoarele se îngemănează, azi,,cu tehnica de calcul. Irhbinind tehnolo
giile „clasice" cu cele ale noii revoluții industriale - bazate pe microelec
tronică și informatică - siderurgiștii învață să lucreze tot mai eficient. Despre
eficiență în siderurgie nu se mai poate vorbi în prezent - fie că ne referim
la programarea, lansarea și urmărirea producției, fie la perfecționarea pro
ceselor tehnologice - fără a ține seama de rolul calculatorului, al informaticienilor și al utilizatorilor tehnicii de calcul în ampla acțiune de moder
nizare a producției.
Poate că ancheta ar fi trebuit să înceapă cu
experiența bună, incontestabilă, acumulată in cadrul marilor platforme
siderurgice, dintre care Hunedoara se detașează în mod evident. Dar con
siderăm că, și in acest domeniu, important este ca întîi și intîi să fie depis
tate acele locuri unde activitatea poate fi îmbunătățită, prin măsuri simple,
ale căror rezultate să fie eficiente, să se impună cu evidență.

DE LA ENTUZIASM LA OP
ȚIUNE
FERMA, i In urmă cu
patru ani.
otelarul tirgoviștean
Ștefan Tomele, de la Oțelăria elec
trică nr. 1. ar fi definit „informatica
distribuită" ca fiind o rețea formată
dintr-un minicalculator aflat in ofi
ciul de calcul al combinatului și un
număr de 3—l terminale montate in
oțeiărie. Datele transmise minicalculatorului de la terminalul introdus
experimental în anul 1983 la cuptorul
nr. 1 erau prelucrate și. în funcție
de analiza chimică realizată la to
pire, folosite pentru realizarea unei
anumite mărci de oțel ; serveau, de
asemenea, pentru calculul necesaru
lui de feroaliaje, pentru cunoașterea
exactă, prin analiza chimică a șutajelor (resturi provenite din turnare),
a
componenței încărcăturii
din
cuptor. Ce eficiență avea o asemenea
aplicație ? Reducerea consumului de
feroaliaje, respectarea tehnologiilor,
economie de timp, de energie elec
trică și una sau chiar două șarje de
otel în plus pe săptămînă.
Și astăzi, maistrul-otelar folosește
aceeași definiție pentru „informa
tica distribuită", dar entuziasmul său
nu mai are „temperatura" oțelului
din cuptor. Nu informaticienii, nu
informatica sau eficiența acesteia
l-au dezamăgit. Ci faptul că nu mai
are alături... terminalul, că echipa de
informaticieni s-a dezmembrat mult
prea repede după acel interesant
experiment.
Prin urmare, în anul 1983, la
C.O.S. Tîrgoviște, după aproape nouă
ani de la înființarea oficiului de
calcul, informaticienii și oțelarii co
laborau entuziast și eficient pentru a
reuși să controleze cu ajutorul
calculatorului complexul proces de
elaborare a otelului. Se făcea, astfel,
un pas important, către informatica
industrială. Un salt calitativ deci,
exprimat prin apreciabile efecte eco
nomice și sociale. Coordonatorul
echipei mixte de informaticieni și
oțelari a plecat însă i într-o altă

Întreprindere, Terminalul a fost
transferat din oțelărie în oficiul de
calcul și utilizat in alte aplicații, mai
puțin spetetaculoa.se ca noutate teh
nologică și eficiență economico-socială. Nimeni, și ne referim la ca
drele de conducere, nu a luat vreo
măsură pentru continuarea lucrului
început. Dovadă că informatica in
dustrială iși datora debutul entu
ziasmului și competentei profe
sionale a unor muncitori și specia
liști, nu — așa cum ar fi fost firesc
— opțiunii ferme a conducerii com
binatului pentru modernizarea pro
ducției prin apropierea tehnologiilor
informatice de locurile de muncă ale
oțelarilor.
Incepînd din acest an, noua con
ducere a combinatului cere mai mult
de la informaticienii care au învă
țat și siderurgie. Cere utilizarea
calculatoarelor românești în elabora
rea otelului. Este vorba de această
dată de o opțiune fermă, atestată
de programul de modernizare. Dar,
timp de patru ani, s-a bătut pasul
pe loc, s-au cheltuit în plus resurse
materiale și umane, s-a obținut mai
puțin oțel.

CE ROL ȘI CE EFICIENTA AU
APLICAȚIILE INFORMATICE CUPRINSE IN PROGRAMELE DE
MODERNIZARE ? In anul 1986, pla.
nul
de activitate al oficiului de
calcul de la C.O.S. Tîrgoviște a
inclus 15 noi aplicații informatice,
din care 5 au fost înscrise în pro
gramul de modernizare. Aplicațiile
se încadrează în informatica econo
în
mică
si
tehnico-productivă.
au
programul
de
modernizare
fost stabilite — si îndeplinite
cîteva obiective deosebit de impor
tante : generalizarea, la nivelul con
ducerii, a actului informațional-decizional pe baza datelor prelucrate de
calculator ; prelucrarea automată a
datelor financiar-contabile la nivelul
secțiilor de producție și al combina
tului ; prelucrarea pe calculator a
datelor de planificare și de urmărire
a realizării investițiilor ; urmărirea
metalului pe flux. Etapa a Il-a de
modernizare marchează un salt cali
tativ atit în ce privește extinderea

Valeria ICH1M
(Continuare in pag. a III-a)
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Temeiul performanței
Tot ce se vede astăzi
pe malul Dunării, la
Tuicea — un mare și
modern șantier naval,
combinatul
metalur
gic, întreprinderea de
alumină,
zvelteleblocuri de locuințe —
sint opera ultimelor
două decenii. între
prinderea de construc
ții de nave și utilaj
tehnologic (acesta este
numele șantierului na
val tuicea n) s-a înăl
țat, în urmă cu ceva
mai mult de un de
ceniu, pe locul unei
mlaștini. întreaga evoluție a acestei mari
unități (care produce
astăzi
cargouri
de
7 500, 8 700 și 15 000
tdw, nave de pescuit
costier la Marea Nea
gră, diferite tipuri de
nave fluviale, utilaje
necesare industriilor
metalurgice și chi
mice sau repară nave
le flotei românești de
pescuit oceanic) este
o lungă și interesantă
salbă de întîmplări în
care oamenilor li s-a
cerut să treacă probe
severe de ingeniozita
te. de pricepere și dă
ruire muncitorească,
Oamenii
șantierului,
cum vom vedea, s-au
aflat mereu în fața
unor demersuri temerare, adesea au fost
nevoiți să-și schimbe
profesiile, să ia acțiu
nile de la capăt.
. In urmă cu aproape
zece ani. pe platforma
șantierului se pregă
tea punerea în func
țiune a primei capa
cități de producție :
sincroliftul. Este vorba
de una din cele mai
moderne și mai mari
instalații care poate

efectua
operatii
ridicare, coborire
transfer pe cală
unor nave cu un de
plasament de pină la
15 000 tdw. „Termenul
de punere in funcțiu
ne se apropia, tar lu
crările de montai băteau pasul pe loc —
ne istorisește inginerul
Ștefan Gomoescu. Aveam dificultăți din
cauza timpului foarte
rece si mai ales dato-

însemnări despre
tînârui colectiv de
la întreprinderea
de construcții de
nave și utilaj teh
nologic Tuicea
rită lipsei de experi
ență a oamenilor din
echipele de montat.
Cind a sosit specialis
tul firmei care asigu
ra utilajele, mai erau
foarte multe lucruri
de
făcut.
Ambiția
noastră, a celor citiva
tineri
care purtam
răspunderea
punerii
în funcțiune a sincroliftului, era să respectăm termenul. Pentru
aceasta în 20 de zile
trebuia să efectuăm
lucrări pe care alții le
făcuseră în 60. Mais
trul Andrei Cuprian a
împărțit formația sa
de lucru în trei schim
buri. Nu făceam doar
montaj. Mai și pro
bam fiecare piesă, fie
care agregat. Nu pu
team risca nimic".
Punerea în funcțiu
ne a sincroliftului a
avut loc in ziua pla
nificată. Dar. cum am

mai spus, sincroliftul
era doar... un punct
de plecare. In șirul
problemelor
tehnice
de rezolvat se așezase
doar prima verigă.
Cea mai mare parte
a
muncitorilor
din
șantier erau (și sint și
acum) tineri. Ei au ve
nit aici necalificati și
au trebuit să învețe,
Aproape toți specialiștii din intreprindere au venit direct din
facultate, ca stagiari,
dar nici unul nu a
mai avut timp de stagiatură ; toți au trebuit să poarte, din
prima zi, răspunderea
producției.
Momentul începerii
montajului la prima
navă de inaltă com
plexitate — cargoul de
7 500 tdw... In imen
sa hală destinată mon
tării corpului navei
(singurul șantier naval
din tară în care na
vele se montează in
hală) stăteau* frumos
orinduite
secții
și
bloc-secții ce așteptau
să fie puse cap la cap,
dind astfel configura
ția primului cargou
construit la Tuicea. In
afara inginerului Go
moescu și a încă doitrei ingineri și maiștri. nimeni nu mai
participase efectiv la
asemenea lucrări de
montaj. Răspunderea
începutului a revenit
formației conduse de
Vasile
Georgescu.

Neculai
AMIHULESEI
corespondentul
„Scînteii"
(Continuare
în pag. a IV-a)

Pe drumul cel mai scurt de la idee la practică
Inițiativa este o noțiune ce sugerează și gîndire activă, și căutări
creatoare, și spirit novator. Aceasta ar putea fi una din concluziile pe
care le îndreptățesc realizările colectivelor muncitorești din municipiul
Bacău, realizări la care ne-am referit în prima parte a anchetei noastre.
Am subliniat, de asemenea, in temeiul unor adevăruri relevate de prac
tică, faptul că etalonul eficientei inițiativelor îl constituie rezultatele con
crete obținute în munca de zi cu zi. cu deosebire realizările dobindite pe
planul perfecționării organizării, al modernizării producției. Partea a doua
a anchetei, pe care o publicăm azi, are drept scop principal relevarea
rolului inițiativelor de factor de puternică legătură intre munca produc
tivă și munca politico-educătivă. Ne propunem, aici, sâ analizăm promo
varea inițiativelor sub un aspect definitoriu al acestei activități — acela
de modalitate concretă și eficientă a organelor și organizațiilor de partid
de dinamizare a energiilor creatoare ale oamenilor muncii, de angajare
către rezultate superioare.

Acțiuni la puterea eficienței
maxime
Apar continuu inițiative. Sint ce
rute de activitatea de producție, de
realitățile proprii colectivelor mun
citorești. Și este evidentă preocupa
rea ca ele să se înscrie oe „lungi
mea de undă" a actualității. Această
preocupare se face simțită atît la ni
velul comitetului județean de partid,
cit și în munca pe care o desfășoa
ră organele și organizațiile de partid
din municipiul Bacău. Ceea ce nu *
înseamnă insă că „vechile" inițiati
ve — adică acelea apărute cu unul,
cu doi sau cu mai multi ani în urmă
— sînt „îndosariate" și trimise la ar
hivă. Acestea sint analizate și reanalizate. iar cele care, corespund
încă actualelor exigențe, actualelor
cerințe rămin pe agenda activității
politico-educative.
La comitetul județean de partid,
într-o discuție purtată cu mai multi

factori de răspundere, s-a subliniat
că menținerea ca „initiative" a unor
acțiuni apărute cu mai mulți ani în
urmă are în primul rind o motivație
practică, in sensul că astfel ele se
disting față de alte forme ale mun
cii politico-educative. De altfel, pe
acest plan se judecă eficiența și oportunitatea lor, dinamica lor. asigurindu-se astfel o evidență clară
atit a realizărilor, cit și a neajunsu
rilor. Mai există însă și un alt mo
tiv, acela că ele sint, la rîndul lor.
generatoare de inițiative. O inițiati
vă cum este „Cu cheltuieli materiale
minime să realizăm produse de cali
tate maximă", bunăoară, după ce s-a
generalizat in toate întreprinderile
din județ, în răstimpul mai multor
ani, prin aplicarea ei a stimulat și
stimulează noi idei, noi propuneri
pe linia maximei valorificări a re
surselor materiale și de muncă. Au
apărut astfel mai multe variante sau
derivate ale acțiunii-etalon, unele

cu . obiective ce vizează totalitatea
cheltuielilor materiale, altele cu sfe
re de acțiune restrinse la probleme
specifice, cum sint materiile prime,
energia, combustibilii. Și se poate
spune că în oglinda acestei inițiati
ve, cu variantele și derivatele ei. se
reflectă multe dintre rezultatele
bune obținute de întreprinderea de
utilaj chimic Borzești, întreprinde
rea de mașini unelte Bacău, unită
țile de pe marile platforme chimice
ale județului, in ceea ce privește re
alizarea de produse de calitate su
perioară cu cheltuieli materiale tot
mai mici. Inițiativele se dovedesc, a
fi o sursă inepuizabilă de realizări
meritorii.
— Acordăm o mare însemnătate
promovării inițiativelor muncitorești
— ne-a spus tovarășa Natalia Jipa,
secretar al Comitetului județean
Bacău al P.C.R. Nu uităm însă nicio
dată adevărul că inițiativele consti
tuie o parte dintr-un întreg. Adică
reprezintă o modalitate de desfășu
rare a activității politico-educative,
fără să se confunde însă cu ansam
blul. De aici se desprinde cerința,
pentru toți factorii cu răspunderi in
acest domeniu, de a asigura unitatea
muncii politico-educative. Dacă o
inițiativă cum este „Ora de pedago
gie muncitorească" ar fi singulară,
ruptă de totalitatea acțiunilor poli
tice, oricît ar fi ea de complexă prin
tematică. oricît ar fi de atractivă
prin modalități și forme de organi
zare. nu ar putea să ajungă la efi
ciența dorită. O recentă analiză efectuată in unități economice din

județul nostru a arătat că, în munca
politico-educătivă, o acțiune sau
chiar mai multe acțiuni devin efi
ciente numai dacă sint integrate. în
temeiul unei concepții unitare, in
tr-o activitate complexă, la a cărei
organizare să participe, prin moda
lități specifice, organele și organiza
țiile de partid, organizațiile sindica
le. de tineret, de femei, organizațiile
democrației și unității socialiste.
Desigur, inițiativele constituie o for
mă specifică, de sine stătătoare, de
desfășurare a muncii politico-educa
tive și pot fi judecate pe baza unor
criterii specifice. Dar rămîne o în
datorire permanentă raportarea la
ansamblul acestei munci și integra
rea în acest ansamblu, ca o condiție
fundamentală a eficienței maxime.
Din această perspectivă acționăm
întotdeauna în promovarea inițiati
velor muncitorești.

Climatul în care se nasc
inițiativele
O inițiativă apare, este omologată
și aplicată. Și pe urmă ? Pe urmă
„focul" ei poate să se stingă, dacă
nu este întreținut cu grijă. Inițiativa
râmine pe... hirtie. Situațiile, de
acest fel nu au fost cu desăvirșire
evitate in întreprinderile industriale

Adrian VASILESCU
I. STANESCU
Gh. BALTA
(Continuare în pag. a V-a)
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COMUNIȘTII - AUTORI ȘI PROMOTORI
AI INIȚIATIVELOR ÎNAINTATE
Cu cîțiva ani în urmă, la Combi
natul de celuloză și hîrtie din Drobeta-Turnu Severin — unitate re
prezentativă, cu însemnată pondere
în industria județului — s-a creat o
situație care a dat serios de gindit
întregului colectiv. O serie de ma
șini și instalații funcționau cu indici
inferiori prevederilor de plan. Cau
za principală ? Piese de schimb și.
subansamble. strict necesare, soseau
cu întirziere din import. Și de aici
nu puține probleme : dereglări pe
fluxul de fabricație, capacități de
producție insuficient folosite, restanțe lună de lună la producția fizică. Cum era și normal, oamenii din
combinat și. în primul rînd, comu
niștii nu puteau rămine indiferenți
fată de această stare de lucruri. Au
analizat aprofundat, pină în cele mai
mici detalii, fenomenul care a apă
rut. au chibzuit, au evaluat forțele
existente în combinat și au hotărit :
vom trece la conceperea și asimila
rea prin eforturi proprii a tipodimensiunilor ce se aduc din import.
S-a alcătuit un colectiv de coordo
nare a acțiunii. Fiecare inginer, subinginer, tehnician, maistru și mun
citor cu înaltă calificare, în funcție
de specificul meseriei pe care o
practică și locul unde muncește, a
primit o sarcină cu termen precis
de finalizare.
— La început — ne spune Nicolae
Mitroi. secretarul comitetului de
partid — cind încă mai existau une
le rețineri, ne-am propus să conce
pem și să asimilăm doar opt piese de
schimb care ne erau in acel moment
de strictă necesitate. Vom reuși ?
Dacă nu se vor comporta corespun
zător piesele de schimb realizate de
noi ? Erau întrebări firești, care se
repetau aproape zi de zi. însă mun
ca tenace, căutările au continuat. Și
primele rezultate ne-au dat încrede
re în capacitatea noastră de a crea,
de a realiza chiar adevărate perfor
manțe. La ora actuală nu mai există
în acest domeniu nici o problemă pe
care să n-o rezolvăm cu oamenii
noștri.
Printre cei care au fost sufletul acestei acțiuni se află inginerii Con
stantin Mesaroș și Gheorghe Covaci,
subinginerii Maria Lolea și Ștefan
Bîrboră, maistrul Nicolae Grigore și
muncitorul, de înaltă calificare Pe
tre Drăgulescu. în cîteva luni —
timp în care au studiat, s-au consul
tat, au făcut schimb de idei și au
optat, cum este și firesc, pentru va
rianta cu cele mai sigure șanse de
reușită — au conceput pompele de
alimentare de la cazanele de abur.
Ei au participat efectiv la finaliza
rea acestor pompe, au adus pe par
curs corecturile care s-au impus mai
ales în perioada probelor de func
ționare. Succesul a fost cel scontat :
pompele s-au comportat ireproșabil.
La rîndul lor. alti trei oameni, la fel
de întreprinzători și cu multe idei —
inginera Ana Mesaroș. tehnicianul
Nicolae Budașcu și maistrul VioreȚ
Ghermac — au definitivat soluțiile
tehnice la încă două repere : dispo
zitivul de afișare numerică la ventilele de gramaj de la mașina de car
ton duplex și velin și valturile de
preluare a cleiului de la grupurile
de ondulare ale mașinii de carton
ondulat. Nota a Apst maximă.
Aria creativității s-a extins tot
mai mult. La ora actuală. 340 oameni, comuniști cu experiență, cu
înaltă pregătire profesională, gîndesc, concep, muncesc efectiv pen
tru ca acțiunea declanșată să fie în
continuare amplificată. Cu eforturi
proprii s-au asimilat pînă acum 1 298
tipodimensiuni, a căror valoare de
pășește 17,8 milioane lei. Pentru acest an s-a prevăzut asimilarea a
încă 152 repere. în valoare de peste
două milioane lei.
într-o altă unitate — întreprinde
rea de construcții navale și prelu
crări la cald — se aplică de mai
mulți ani inițiativa ..Să lucrăm o zi
pe lună cu electrozi economisiți",
Mai mulți comuniști din secția corpnave nu s-au putut împăca cu o sta
re de lucruri păgubitoare — risipa
de electrozi. Cum aici, în construcția
navelor, se consumă zilnic mari can
tități de electrozi, ei au considerat
că trebuie luată o poziție hotărită
față de cei care dovedesc indiferență în gospodărirea și folosirea
materialelor încredințate. A avut loc
mai întii o analiză bazată pe date
concrete de la locurile de muncă. Și
n-au fost scutiți de critică nici to
varășii cu funcții de conducere, nici

ALBA: Realizări
ale meșteșugarilor
în ansamblul activității co
operației meșteșugărești din ju
dețul Alba, prestările de servi
cii pentru populație ocupă un
loc important, ponderea acesto
ra sporind considerabil în ul
timii ani. în legătură cu aceas
ta, tovarășul Mănăilă Radu,
președintele Uniunii județene a
cooperativelor
meșteșugărești
Alba, ne-a spus :
— Prestările de servicii s-au
dezvoltat in ultimii ani intr-uh
ritm susținut, in raport cu pre
facerile innoitoare care au loc
in orașele județului și cu solici
tările cetățenilor. Cea mai mare
creștere in acest an este de 46,6
la sută, și se înregistrează in
sectorul activităților de confec
ționat articole de uz casnic și
gospodăresc. Acest spor se ob
ține pe seama
dezvoltării și
modernizării rețelei de unități
prestatoare de servicii. Progra
mul pe care-1 Înfăptuim in pre
zent prevede Înființarea unui
număr de 46 unități noi in sec
toarele cele mai solicitate de
populație : croitorie, reparații
obiecte de uz casnic și gospo
dăresc, reparații auto, tinichigerie, clărăcit, spălătorie și al
tele. Noile unități sînt ampla
sate la parterul blocurilor de
locuințe din Alba Iulia, Blaj,
Cugir, Cimpeni și Sebeș. De asemenea, prin programul de or
ganizare și modernizare, 28 uni
tăți vor fi dotate cu utilaje noi.
Pentru aceste unități sint in
curs de pregătire cadrele nece
sare, prin diverse forme de
școlarizare. (Ștefan Dinică).

Producții sporite
de bunuri de consuni
(Urmare din pag. I)

luționar in concepție și în acțiunea
practică.
— Ne-am dat seama — ne spune
inginerul Marcel Diculescu, secretar
al comitetului de partid — că o con
diție hotărîtoare pentru reușita ini
țiativei care se conturase o consti
tuia colaborarea permanentă a celor
de la proiectare cu cei din sfera pro
ducției, menținerea unui schimb con
tinuu de idei, dezbaterea largă a so
luțiilor găsite de către specialiștii
dintr-un compartiment sau altul
pentru a se putea opta în final pen
tru variantele optime. Am trecut
mai intii la reproiectarea componen
telor tuturor vagoanelor aflate in
fabricație, iar la vagoanele noi lan
sate in producție se ține cont de cele
mai noi realizări din țară și de pe
plan mondial".
Cu ce rezultate s-au soldat, bună
oară, ideile, soluțiile propuse de
maiștrii Jean Megan, Dușan Eremici
și Constantin Epuran ? La vagonul
pentru transportat ciment greutatea
s-a diminuat, față de primele serii
fabricate, cu 268 kg, la vagonul de
100 mc pentru transportat materiale
pulverulente consumul de metal s-a
redus cu 140 kg, iar la vagonul pen
tru transportat cereale — cu 292 kg.
Dacă se are in vedere numărul va
goanelor de acest tip care se reali
zează in cursul unui an, rezultă o
economie de sute de tone de metal.
A doua direcție de acțiune o con
stituie recuperarea in totalitate a
resturilor rezultate din procesul de
prelucrare a metalului, toate aces
te cantități fiind depozitate pe di
mensiuni și structuri și utilizate
acum în secțiile sculărie și mecano-energetic
la
confecționarea
a 165 de tipodimensiuni care intră in
componenta vagoanelor.
Ce anume evidențiază aplicarea acestor inițiative gospodărești ? în
1986, indicele de utilizare a metalu
lui a ajuns Ia 93,7 la sută, economisindu-se o cantitate de metal echi
valentă cu cea necesară pentru fa
bricarea a 42 vagoane de marfă.
Pentru acest an, comuniștii, întregul
colectiv de oameni ai muncii de aici
și-au prevăzut atingerea unui indice
de utilizare de 94,5 la sută la tablă,
de 96.2 la sută la profile și obține
rea unei economii de metal de peste
1 260 tone, echivalind cu cantitatea
necesară pentru realizarea a circa
60 de vagoane de marfă de diferite
tipuri.
— în primul semestru al anului —
adaugă secretarul comitetului de
partid — s-au economisit
peste
615 tone metal, ceea ce ne dă certi
tudinea că vom depăși angajamentul
pe care ni l-am propus, Acum ne
preocupă in mod deosebit reducerea
în totalitate a rebuturilor care, de
fapt, înseamnă risipă de metal. Și
acționăm energic in două direcții :
întărirea controlului din partea con
ducătorilor locurilor de muncă pe
toate fazele de producție și ridicarea
calificării și policalificarea oameni
lor.
Sînt, intr-adevăr, împliniri care
demonstrează convingător că acolo
unde comuniștii dovedesc o perma
nentă receptivitate față de nou și se
afirmă ca adevărați promotori ai ini
țiativelor muncitorești sint găsite
nebănuite și importante rezerve care
sporesc tot mai mult eficienta acti
vității economice.

acei comuniști din sectoarele de pro
ducție care, intr-.un fel sau altul,
se împăcau cu fenomenul risipei.
Zilnic se ține o evidență a consu
mului de electrozi pe fiecare loc de
muncă, formație și om in parte. La
cele trei gazete de perete și două vi
trine ale calității, amplasate în acele
secții unde ponderea o dețin sudorii,
se evidențiază periodic fruntașii,
metodele aplicate de aceștia, prin
care obțin însemnate economii, sint
criticați cei care execută lucrări de
calitate necorespunzătoare sau nu
se încadrează in ziua respectivă in
consumul stabilit. în felul acjesta se
creează un permanent front comun
de luptă împotriva risipei, sub orice
formă s-ar manifesta. Unul din pro
motorii inițiativei, comunistul Du
mitru Obîrșahu, care lucrează ca su
dor in cadrul atelierului montaj, ne
spune : „Practica muncii noastre ne
convinge că există încă nelimitate
rezerve de economisire. Cum le pu-

VIAȚA DE PARTID
în întreprinderi
din municipiul
Drobetu-Turnu Severin
tem pune în valoare ? Ridicîndu-ne
necontenit pregătirea profesională și
fiind permanent documentați cu tot
ce apare nou in domeniul nostru de
activitate". Maistrul Ion Albăstroiu,
alt comunist care are la activul său
zeci de soluții tehnice aplicate, a ți
nut să adauge : „Noi, comuniștii,
sintem exemplu în muncă. Dar și
exemplu de atitudine intransigentă
față de orice risipă. Intervenim
prompt, hotărit acolo unde consta
tăm cljiar și numai un gest de insu
ficientă grijă fată de materiile pri
me și materialele folosite".
— în prezent, cei 156 de sudori —
ne spune Valentin Ciocan, secretarul
comitetului de partid — sînt tot atiția fruntași care realizează econo
miile de electrozi cu care lucrăm o
zi pe lună. Ce înseamnă în munca
noastră inițiativa pe care o apli
căm ? De la data declanșării ei și
pînă acum s-a realizat o economie
de electrozi care echivalează cu rea
lizarea tuturor operațiunilor de su
dură de la patru tancuri de 7 000 tdw
sau de la 15 șalande de 600 mc.
în unitatea vecină — întreprinde
rea do vagoane — se consumă in
tr-un an zeci de mii de tone de me
tal. Și comuniștii de aici și-au pus
problema gospodăririi și utilizării
mai judicioase a acestei materii pri
me. Realitățile de la fiecare loc de
muncă — incepînd de Ia atelierul de
proiectare, secțiile de fabricație și
pină acolo unde prind contur final
vagoanele de marfă și pentru călă
tori — au făcut necesară o analiză
exigentă, care a evidențiat diferite
canale ale risipei, a nominalizat
direct, fără menajamente, pe cei
care se făceau vinovați de realiza
rea unui indice necorespunzător de
utilizare a metalului. Ca atare, se
impunea în toate compartimentele,
pe toate fazele de producție, un nou
mod de a gîndi, un spirit nou. revo-
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AUDIENȚELE
izvor de propuneri si realizări
în spiritul democrației noastre so
cialiste, audientele sint un bogat
izvor de cunoaștere a realității, de
rezolvare promptă și eficientă a
problemelor care se ridică
intr-o
localitate sau alta. O condiție tre
buie însă îndeplinită : ideile și so
luțiile venite din partea cetățenilor
să fie valorificate în conformitate
cu prevederile legale în folosul ob
știi.
.
în orașul Baia Sprie. oraș care
numără aproape 17 000 de locuitori
(cu satele aparținătoare), consiliul
popular se îngrijește ca propunerile și
sugestiile cetățenilor să devină cu adevărat o bancă valoroasă de idei
pentru activitatea primăriei. De asta
ne-am convins asistind în două rinduri la audientele primarului fixa
te pentru ziua de vineri, Sîntem,
așadar, de fată cînd unii cetățeni
vin cu propuneri, sugestiii sau cer
ajutorul
primăriei în 1rezolvarea
să
unor probleme. Avem prilejul
reținem o seamă de propuneri in
teresante din partea cetățenilor,
unele din ele au fost incluse pe agehda de lucru a primăriei, altele
au fost rezolvate cu operativitate.
Cetățenii Pavel Libotean și Brodaș Francisc au deschis ușa primă
riei pentru a propune ca strada lor,
pe care locuiesc, strada
Nicolae
Bălcescu, să fie canalizată. Mai con
cret spus, ei au cerut sprijinul pri
măriei pentru procurarea unor tu
buri de beton si asistența unui spe
cialist. iar ei. cetățenii străzii, s-au
angajat pentru efectuarea lucrării.
După audientă, primarul s-a depla
sat pe strada respectivă, a analizat
la fața locului problema solicitată.
Lucrarea este acum în execuție.
— La o audiență, cu citva timp în
urmă, ne spune primarul Augustin
Ungurușan. a venit cetățeanul Du
mitru Grigor din Chiuzbaia (sat aparținător orașului) care este si de
putat și a propus primăriei moder
nizarea a 2 kilometri de drum prin
pavare și canalizarea apelor pluviale. Propunerea deputatului era
rodul discuțiilor cu cetățenii
care
s-au angajat ca lucrarea s-o efectueze ei.
Această acțiune a avut

mare ecou în rîndul cetățenilor, de
oarece s-au mobilizat, cu mic cu
mane, cum se zice, pentru ca dru
mul să fie gata intr-un timp cit mai
scurt. Putem spune că oamenii vin
cu încredere la primărie, fac pro
puneri constructive si to-t ei sint in
fruntea acțiunilor.
— Conlucrarea cetățenilor cu pri■ măria este bună — ne spune Ileana
Iosip. secretara consiliului popular
orășenesc — deoarece am ținut de
fiecare dată seama de propunerile
cetățenilor. Vreau să vă spun că în
ședințele de bi.rou. executiv propu
nerile și sugestiile cetățenilor, făcu
te cu prilejul audiențelor, sint „su
biecte fierbinți", ținem seama
de
fiecare idee care este în folosul ob-

Din activitatea
Consiliului popular
orășenesc Baia Sprie
știi. Faptul că le-am acordat maxi
mă atenție se vede și din numărul
m.are de cetățeni cane deschid cu în
credere ușa primăriei. în lunile care
au trecut din acest an au fost peste
800. Mai mult, această optică a con
siliului popular de a lucra cu cetă
țenii a fost în măsură să-i mobili
zeze într-o măsură și mai mare.
Dacă anul trecut am avut un plan
de 50 milioane lei la lucrările prin
muncă patriotică, s-au realizat 93
de milioane lei. concretizate în con
strucții și reparații de străzi, tro
tuare și drumuri, extinderi de zone
verzi, îndiguiri și taluzări pe malul
riului Săsar. plantări de arbori și
arbuști. Tot la propunerea cetățeni
lor și prin munca lor au fost plom
bate străzile Riului. Plevnei. Pie
trosului cu balast de rîu și piatră
spartă, efectuarea unui zid de spri
jin. pe. o lungime de 250 de metri,
pe malul riului care străbate orașul,
precum si amplasarea a opt praguri
de deversare în albia riului.
Pentru a cuprinde un număr cit mai
mare de cetățeni care au de făcut
propuneri primăriei si- pentru a eco
nomisi timp, audientele se tin și in
cartiere, și în satele aparținătoare
orașului, conform unui grafic în
tocmit trimestrial
și adus la cu
noștința cetățenilor prin care sint
informați de ziua și orele in care
primarul, viceprimarul ori secreta
rul biroului executiv sint la audien
țe. Astfel, multe din problemele ce
tățenilor sint rezolvate operativ,
fără amînare. Li se și zice „audien-

te de teren", adică dialogul se poar
tă la fata locului.
Discuția noastră cu tovarășul Mi
hai Roth, vicepreședinte al consi
liului popular orășenesc, a fost in
măsură să evidențieze un stil de
muncă dinamic, operativ, dindu-se
dovadă de maximă receptivitate la
propunerile cetățenilor. îl întrebăm :
cu ce probleme mai vine cetățeanul
orașului Baia Sprie la primărie ?
— Problemele cu care cetățenii ni
se adresează mai vizează folosirea
unor terenuri aflate în afara circui
tului agricol, exploatarea rațională a
pășunilor, construirea de adăposturi.
Așa au venit pe adresa primăriei,
din partea cetățenilor, sugestii pre
țioase privind buna gospodărire a
pășunilor de Ia Șuior, Igniș și Mogoșa. Vreau să fac o remarcă : cei
care vin cu propuneri sint oameni
harnici, gospodari. Așa sint cetățenii
Ion Bele. Gheorghe Dan ori Nichifor Cioltea care au grijă de pășunile
obștii ca de propria lor grădină. Tot
din partea acestor oameni au ve
nit propuneri repetate pentru ocro
tirea
naturii, menținerea ordinii
și curățeniei în locurile turistice de
pe teritoriul orașului. Ei ne-au su
gerat că trebuie să reactivăm cercu
rile de prieteni ai naturii din școli
și întreprinderi pentru a stăvili tă
ierea abuzivă a copacilor de către
așa-zișii turiști.
Sint frecvente propunerile cetă
țenilor privind participarea lor . la
acțiunile de înfrumusețare a orașu
lui. De exemplu, cetățeanul Ion Ho
rodincă a propus ca in cartierul in
care locuiește să se planteze flori
pe spatiile virane. Propunerea a fost
îmbrățișată de mulți cetățeni, așa că
In cartierul
microraion-vest
s-a
plantat peste o jumătate de hectar
cu lalele, incit băisprienii l-au nu
mit „cartierul lalelelor".
...în cele două zile de audiență la
primar un număr mare de cetățeni
au venit cerind sprijin in rezolva
rea unor situații legale de spațiu lo
cativ (solicitări de locuință, schim
buri de locuință, mutarea intr-o lo
cuință mai mare, solicitări de bute
lii de aragaz etc.).
în toate cazurile primăria a ară
tat ințelegcre față de propunerile si
solicitările cetățenilor.
Problemele
sînt rezolvate în funcție de comple
xitatea lor. de prevederile legale.
Nimeni n.u pleacă de la primărie ne
lămurit. Dar cea mai mare parte
din propunerile făcute se rezolvă
tocmai prin participarea efectivă a
cetățenilor, spre binele și folosul lor.

Gheorqhe PARJA
corespondentul „Scinteii"

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ
■

Amatorii de loz in plic
pot avea noi satisfacții, incercîndu-și șansele
_
__
la_
LOZUL VACANȚEI. Această emi
siune specială limitată atribuie,
pe lingă ciștigurile obișnuite, si
o gamă largă de cîștigurt supli
mentare din fondul special ăl
sistemului, din care nu lipsese

â

J».

Aspect de la Grădinița nr. 2 din Slatina

„Alo, telefoanele ?“
și telefoanele au răspuns...
In două rinduri (28 martie și 19 mai a.c.) ziarul nostru a scris, sub
același titlu : „Alo, telefoanele I", despre modul în care Direcția de
telecomunicații a municipiului București se ocupă de rezolvarea scriso
rilor și reclamațiilor făcute de cetățeni. Articolele puneau în evidență
unele inițiative, acțiuni și eforturi pentru satisfacerea cit mai bună a
multitudinii de solicitări și sesizări ale abonaților, dar dezvăluiau, in ace
lași timp, și o serie de deficiențe (intîrzieri în răspunsurile la scrisori,
verificări superficiale, soluționări pripite etc.).
Direcția de telecomunicații a municipiului București a răspuns, co
respunzător prevederilor legale, expunind — in mod detaliat, concret, la
obiect - măsurile ce se au în vedere. Reproducem, in continuare, citeva
extrase :
.... Privitor la reclamațiile referi
toare la facturarea convorbirilor
adiționale si modul de soluționare
a acestora, precizăm că in cadrul
Direcției de telecomunicații a mu
nicipiului București se depun efor
turi susținute pentru prevenirea si
reducerea numărului reclamațiilor,
printr-o întreținere corespunzătoa
re a echipamentelor de contorizare. prin efectuarea verificărilor
preventive la posturile telefonice
cu trafic deosebit (trafic zero sau
trafic depășit cu peste 300 impul
suri fată de media lunilor ante
rioare). prin relațiile date abonă
rilor la ghișee asupra modului de
taxare a convorbirilor locale si
interurbane. în cazul in care abonatii consideră că există neconcor
dante între sumele facturate si
convorbirile efectuate in anumite
perioade, depun reclamării care se
tratează conform instrucțiunilor de
serviciu și Legii nr. 1/1978".
.... în ceea ce privește situația
relatată in articol cu referire la
abonatul care a fost înștiințat de
la Telefoane că este restant cu
suma de 416,50 lei. deși era achi

WIWMili

tată. arătăm că aceasta s-a produs
din eroare ; în urma publicării ar
ticolului s-a prelucrat cazul cu toți
oamenii muncii
din exploatarea
telefonică, pentru ca astfel de si
tuații să nu se mai repete".
.... Avizele de plată pentru pos
turile telefonice de la domiciliu. în
conformitate cu instrucțiunile de
exploatare privind telefonia urba
nă. se pot achita : în numerar la
orice oficiu de exploatare si comer
cial din municipiul București ; an
ticipat — depunîndu-se în cont o
sumă care să acopere valoarea in
tegrală a sumelor facturate ; prin
C.E.C. din cont curent. Plățile an
ticipate nu se primesc pentru un
serviciu determinat ; în cazul cînd
suma depusă în cont nu acoperă
valoarea facturii următoare, se aplică majorare pentru soldul debi
tor. indiferent de valoarea lui.
Acest lucru este comunicat abonă
rilor ori de cite ori doresc să efec
tueze plăti anticipate, dar luînd cu
noștință de consecințele ce decurg
din npacoperirea integrală a sume
lor facturate, de multe ori renunță
la efectuarea cu anticipație a plă
ților.

Foto : S, Cristian

Cazul relatat în articolul din
28.03.1987 a fost prelucrat cu între
gul personal de la oficiile comer
ciale de pe raza municipiului
București".
.....Privitor Ia defecțiunile postu
rilor telefonice din strada Neagu
Andrei, sectorul 3.
în perioada
lunii martie a.c.
într-adevăr a
existat o situație care a solicitat
mai mult timp de lucru
pentru
remediere. Cele semnalate în ar
ticol au făcut obiectul unor dis
cuții si analize cu toti
oamenii
muncii din sectorul de întreținere,

și de aici înainte tot efortul pen
tru a presta abonaților servicii de
calitate".
Deși, după cum se vede, există
și aspecte doar de ordin constatativ
și
nu
analitic,
este
clară intenția de îmbunătățire a
situației. în numele celor peste
500 000 de abonați telefonici din
Capitală nădăjduim și solicităm ca
aceste asigurări să-și găsească acoperire si confirmare prin fapte
cotidiene, adică prin solutionarea
operativă si justă (pe oaza unor
verificări serioase, pe baza regle
mentărilor cuvenite) a fiecărei sesițzări făcute de cetățeni în scris,
la1 telefon sau în audiente.

Cum arătam si în al doilea ar-

autoturismele „Dacia 1300" și
importante sume de bani, de
diverse valori: 50 000 lei, 10 000
lei, 5 000 lei ș.a.m.d. LOZUL
VACANȚEI poate fi procurat
de la orice agenție sau vinzător volant din rețeaua LotoPronosport, singura condiție a
succesului fiind participarea.

ticol publicat de „Scînteia" pe această temă, anchetele noastre au
produs un larg ecou în rindurile
cititorilor, multi dintre aceștia
scriind apoi ziarului pentru a sem
nala efectul măsurilor de îmbună
tățire luate între timp de Telefoa
ne sau pentru a sesiza diverse alte
cazuri si situații critice. Unele
dintre aceste sesizări le-am trimis
— conform uzanței si legii — fac
torilor de drept. Ce au datoria să
le analizeze si să le soluționeze —
problema îmbunătățirii serviciilor
către populație în această sferă de
larg interes fiind. în continuare, in
atenție.

Gheorqhe MITROI

Birocrația și-a primit replica
în vederea creșterii operativității
si a solicitudinii in relațiile cu
ebo nații."
.... La Serviciul 052 — Informații
C.F.R. Gara de Nord — pendinte
de Direcția regională de căi fe
rate București — situația se pre
zintă în felul în care s-a arătat
în articolele menționate (tot tim
pul sună „ocupat" — n.red.) si este
cauzată de exploatarea necores
punzătoare.
serviciul
respectiv
dispunînd de un număr insuficient
de telefoniste. S-a intervenit la
Direcția regională de căi ferate
București
in vederea rezolvării
problemei."
în încheierea răspunsului trimis
„Scinteii". Direcția de telecomuni
cații a municipiului București
menționează :
.... Vă
mulțumim
pentru sprijin si asigurăm redacția
ziarului «Scinteia» că întregul co
lectiv de oameni ai muncii din
întreprinderea noastră va depune

în ziarul nostru din 28 mai a.c. a
fost publicată nota intitulată „Bi
rocrația nu curțoaște omenia". Era
criticată tergiversarea, peste orice
limită, a transferării unui dosar de
la un oficiu de pensii la altul,
ambele din Capitală.
Referitor la aceasta, redacția a
primit recent un răspuns din par
tea Oficiului asigurări sociale și
pensii din direcția de resort
(D.P.M.O.S.) a municipiului Bucu
rești în care se arată : „în legătu
ră cu articolul critic publicat in
ziarul dv. privind transferul dosa
rului de pensie al Iui Farcaș Ale
xandru. din strada Soldat Bîră
Savu 23, sectorul 2, de la oficiul
de pensii al acestui sector la ofi
ciul de pensii al sectorului 4. pre
cum și plata drepturilor cu foarte
mare intirziere, vă facem cunoscut
următoarele :
Din verificarea situației rezultă
că pentru intirzierea transferului
acestui dosar se face vinovată Corcoz Natalia, care a fost atenționată
in scris, cazul fiind dezbătut cu în
treg colectivul de lucrători de la
Oficiul de pensii al sectorului 2.
S-a constatat că
pensia pe cele
patru luni (februarie — mai 1987)

a fost expediată la vechea adresă
și întoarsă în contul oficiului de
pensii ca neachitată. Suma totală
de 6 000 lei a fost achitată pensio
narului la noua adresă, iar dosarul
s-a transferat la Oficiul de pensii
sector 4. plata drepturilor făcindu-se, din luna iunie, de către acest
oficiu. Vă mulțumim pentru spri
jin".
Un caz rezolvat pozitiv, care pu
tea fi însă evitat dacă funcționara
amintită își făcea datoria cu con
știinciozitate și omenie. în răspuns
ni se spune că abaterea de care
s-a făcut vinovată C.N. a fost pusă
în discuție, desigur, pentru a se
trage invățămintele de rigoare.
Care învățăminte, credem, sint va
labile nu numai in Oficiui de pen
sii al sectorului 2. ci și in alte ofi
cii de pensii. Redacția primește
scrisori în care sint aduse la cu
noștință diferite ipostaze ale ace
leiași indiferente birocrații, de pe
urma căreia au de suferit cetățeni,
nevoiti să-și piardă timp, puși pe
drumuri pentru a obține un simplu
act sau o adeverință.

R. SERBAN

producție, modul lor de utilizare
și care au totodată posibilitatea —
și obligația — de a adopta măsu
rile practice ce derivă din analiza
concretă a specificului local.
CEREREA ȘI OFERTA — ÎN
TR-O PERMANENTA CORELA
RE. Orientarea micii industrii cu
fața spre producția bunurilor de
consum nu poate fi despărțită de
necesitatea corelării permanente a
ofertei de fabricație cu cerințele
pieței. Viața, progresele înregistra
te in domeniul confortului și al
traiului cotidian au făcut și fac să
apară continuu cerințe noi, ce se
cer urmărite cu atenție. Din păca
te. pașii făcuti pînă acum pe linia
adaptării
rapide, „din mers", a
ofertei micii industrii la solicitările
Pieței nu sînt încă pe măsura po
sibilităților. Există încă discrepanțe
intre cerere și ofertă, organizatorii
unităților de industrie mică menținîndu-se adeseori in starea de
expectativă, așteptind „impulsuri
speciale".
în acțiunea
de diversificare a
producției industriei mici este de
cea mai mare importantă consul
tarea cetățenilor, evitarea practicii
stabilirii din birou, după aprecie
rile subiective ale merceologilor, a
nomenclatorului de produse. Este
necesar să se țină seama în per
manență de părerile și solicitările
cetățenilor, formulate cu prilejul
sondajelor, expozițiilor, prezentări
lor de modele, prin condicile de su
gestii din magazine și ateliere, in
clusiv de părerile formulate de ce
tățeni la „Tribuna democrației", in
scrisori și audiențe. Experiența arată că a ține seama de aceste
opinii înseamnă a asigura o pre
misă hotărîtoare pentru desfășura
rea unei activități rodnice, eficien
te. care va fi cu adevărat utilă in
măsura în care va răspunde cit
mai bine cerințelor cetățenilor.
O SCHIMBARE DE OPTICA.
Stabilind obiectivul atingerii în
1990 a unui nivel al industriei mici
de cel puțin 8 000 lei pe locuitor,
Congresul al III-lea al consiliilor
populare a pus in fața tuturor uni
tăților de industrie mică sarcina
realizării acestui obiectiv prin ob
ținerea unei producții care să per
mită. in primul rind. valorificarea
resurselor locale de materii prime
și materiale. Sint avute in vedere
materialele de balastieră, resurse
le locale din lemn, piatră, argilă,
calcar, ca și cele reciclabile —
textile, din piele, tablă, mase
plastice ș.a., a căror valorificare
in unitățile de mare serie ar
fi ineficientă. O asemenea orien
tare a producției industriei mici
este avantajoasă nu numai pen
tru că permite atragerea in cir
cuitul economic a unor resurse
materiale care altfel rămin ne
valorificate, ci și intrucit pe această
cale se asigură creșterea poten
țialului economiei locale, multipli
carea numărului locurilor de mun
că și, nu in ultimă instanță, ma
jorarea veniturilor din bugetele lo
cale ale consiliilor
populare. Se
asigură așadar posibilități sporite
de autofinanțare a localităților, a
fiecărui județ. Experiența acelor
unități de mică industrie care au
înțeles importanța valorificării re
surselor locale demonstrează că eforturiie depuse in acest sens sînt
din plin răsplătite prin atingerea
unei rentabilități economice ridi
cate. Totul e să se manifeste in
teres. preocupare, să nu se aștepte
materiile prime, „de la centru".
Este de semnalat, totodată, că
preocupările pe linia valorificării
resurselor locale rămin, adeseori,
cantonate in domenii ce ar putea
fi denumite „primare", limitindu-se
Ia prelucrarea... papurei si stufu
lui, pentru mături și coșuri, fără
să se caute antrenarea tuturor re
surselor materiale existente pe
plan local, fără să se încerce abordarea cu mai mult curaj a unor
produse cu grad mai ridicat de pre
lucrare. de tehnicitate.
în legătură cu specificul local al
industriei mici
trebuie spus că
acesta este legat și de sistemul de
aprovizionare cu materii prime, ca
și de cel de distribuire a produse
lor realizate ; stabilirea profilului
de producție, dimensionarea capa
cităților de fabricație ale unităților
de mică industrie nu pot fi des
prinse de cerințele pieței locale, de
specificul acesteia. Se constată însă
că. in nu puține centre sau zone,
piața locală duce lipsă — sau aduce
din alte județe, de la sute de kilo
metri depărtare — unele articole
de uz casnic și gospodăresc, care
ar putea fi lesne realizate cu do
tarea tehnică a propriilor unități de
mică industrie. Evident, asemenea
practici sînt ineficiente, presupunind un volum ridicat de trans
porturi. încărcarea inutilă a siste
mului de circulație, cheltuieli de
manipulare ce conduc la încărcarea
nejustificată a prețului produse
lor etc., etc.
Bineînțeles, extinderea legături
lor directe pe plan local intre in
dustria mică și unitățile de desfa
cere — cerință care se înscrie in
aria de interese promovată de în
seși principiile autoconducerii și
autoaprovizionării — nu Doate ex
clude schimbul de articole mărun
te de uz casnic și gospodăresc din
tre localități și județe. în mod fi
resc. asemenea schimburi, necesare
și utile, trebuie promovate — dar.
îndeosebi, pentru acele categorii
de mărfuri care nu se pot realiza
pe plan local sau care țin de o
anume tradiție zonală ori au un
nivel redus de cereri, din care
motiv ar fi nceconomicoasă orga
nizarea capacităților de fabricație
in fiecare localitate, în fiecare ju
deț.
Eforturile materiale și organiza
torice pentru dezvoltarea și diver
sificarea producției industriei mici
pot asigura trecerea la o nouă ca
litate in măsura in care aceste eforturi sînt însoțite și de o schim
bare radicală in modul de a gindi
al lucrătorilor și factorilor de
conducere
din
unitățile
aces
tui
domeniu.
Se
cere
pro
movată o atitudine înaintată, de
maximă receptivitate față de nou.
pentru îndepărtarea a tot ce este
vechi și perimat, pentru eliminarea
oricăror fenomene negative, a stă
rilor necorespunzătoare dc lucruri.
Cu alte cuvinte, trebuie înțeles că
nu e vorba doar de o simplă multi
plicare aritmetică a volumului dc
activitate, de o simplă extindere a
numărului de unități. Dezvoltarea
industriei mici poate fi cu adevărat
eficientă numai dacă se realizează
pe baza unei optici noi. a unei în
țelegeri mai adinei a importanței
acestui sector, a unei mai bune co
relări a dezvoltării sale cu crește
rea celorlalți indicatori economico-sociali,
cu evoluția cerințelor
populației.
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Încheierea neintirziată
a recoltării orzului

OPINII, ARGUMENTE, PROPUNERI DIN ECOURILE SOSITE LA REDACȚIE

RELATĂRI DE LA CORESPONDENȚII „SC1NTEII"
BIHOR, Miercuri s-a dat „cale
liberă" la secerișul orzului și in
Cîmpia Crișurilor. Coacerea neuni
formă a lanurilor
pune probleme
deosebite la recoltare. Ca să aleagă
momentul potrivit, specialiștii veri
fică din oră în oră starea lanurilor,
urmăresc permanent reglarea com
binelor in funcție de gradul de umi
ditate a spicelor de pe fiecare par
celă, ocolind vetrele verzi, neajunse
la maturitate. O
atare situație a
impus organelor agricole județene
să acționeze cu operativitate pentru
redistribuirea
forțelor
mecanice
spre unitățile unde există front de
lucru. Un raid întreprins în consi
liile agroindustriale Cefa, Săcueni,
Valea lui Mihai
ne-a dovedit că
grupele de îndrumare, sprijin și
control, constituite pe localități si
unități agricole, își spun din plin
cuvîntul în asigurarea bunei organi
zări a muncii. în așa fel incit tot
ce se recoltează să ajungă in aceeași
zi, fără pierderi, la adăpost. Pină
miercuri seara, orzul a fo-s strîns de
pe I 500 hectare din cele peste 14 000
hectare aflate in cultură in sectorul
socialist. Concomitent terenul a fost
eliberat pe 1 100 hectare, paiele fiind
strînse imediat după combine pentru
a fi folosite în amestec la prepararea
unui semifin de calitate. în scopul
menținerii umidității din sol. printr-o singură trecere cu grapa cu
discuri mari au fost pregătite în
aceeași zi 800 hectare care au primit
in timp optim
sămința pentru a
doua cultură. începînd de joi, sece
rișul s-a extins in intreaga zonă de
șes a județului. Un fapt semnifica
tiv : din primele date rezultă că in
acest an unitățile agricole bihorene
vor realiza o producție de orz supe
rioară celei din anul trecut. (loan
Laza).

VRANCEA. Joi, 2 iulie, la re
coltarea orzului s-a înregistrat, în
majoritatea unităților cultivatoare,
aproape o dublare a vitezei de lucru
față de ziua precedentă, numărul de
combine intrate in lanuri fiind ace
lași. în multe unități, această lu
crare a și fost încheiată, urmind ca
in cursul zilei de 3 iulie, orzul de
consum să fie recoltat de pe ultimele
suprafețe cultivate.
— Creșterea vitezei de lucru —
preciza tovarășul Nicolae Balosin,
secretar eu probleme de agricultură
al comitetului județean de partid —
se explică prin mai buna organizare
și repartizare a forței de muncă și a
dotărilor tehnice. în primul rind, la
operativa din seara precedentă s-a
stabilit ca numărul de combine pe
sole și parcele să fie dimensionat in
funcție de volumul real de lucru,
evitindu-se in acest fel concentrările
inutile și apoi deplasările pe distanțe
■mai mari sau mai mici ale formații
lor in timpul zilei. Deci s-au evitat
pierderea de timp și consumul supli
mentar de carburanți. O dată cu acest lucru s-au asigurat și o mai
bună repartizare a mijloacelor pen
tru transportul recoltei, și elibera
rea imediată a terenului de paie, din
urmă venind discurile și semănătu
rile pentru a doua cult.ură. (Dan
Drâgulescu).
VÎLCEA :

In

Cine caută soluții găsește
Dar unii nu prea caută
în județul Arad, secerișul orzului este în
plină desfășurare. Me
canizatorii,
coopera
torii. specialiștii sint
preocupați să desfă
șoare o
campanie
foarte scurtă, să lu
creze bine și repede,
în ce măsură reușesc
ei acest lucru ? Unii
o fac cu rezultate bu
ne, alții, in schimb, la
să să se înțeleagă,
prin ceea ce nu fac
bine, că nu au reușit
să se ridice la nivelul
exigențelor
actuale.
Dar să ne explicăm.
La I.A.S. Fintinele,
mobilizarea
forțelor
este impresionantă : 21
de combine și o capa
citate de transport de
138 tone Ia un singur
drum. în urma combi
nelor trei cupluri de
vindrovere, cu cite
două remorci, adună
operativ paiele. Te
renul abia eliberat se
fertilizează cu îngrășă
minte chimice,
iar
tractoarele
discuiesc
pămintul in vederea
semănatului. Sint as
pecte pe care ne-am
așteptat să le găsim și
la I.A.S. Utviniș. Dar
n-a fost așa. Aici, din
16 combine, stăteau

opt datorită unor de
fecțiuni. Cum pot oare
explica această situa
ție cei care aveau da
toria să asigure repa
rarea
combinelor ?
Cert este că viteza de
lucru este mult scăzu
tă. Pe de altă parte,
n-am văzut nici o in
tenție de a se trece
la eliberarea terenu
lui, motivindu-se, chi
purile, că paiele ar fi
umede, mai ales din
pricina buruienilor. O
motivație pe
cit de
banală pe atit de pă
gubitoare.
în lanurile coopera
torilor din Curtici, 15
combine Înaintau cu
grijă, cu viteza întîi,
pentru evitarea pier
derilor. Erau la fața
locului și presele de
balotat, dar
tovară
șul Florin Teodor, inginerul-șef, era. plin
de griji :
„Din cele
1 200 kg de sfoară, ce
ne-au fost repartizate,
am primit doar 252 kg,
care nu ne ajung nici
la orz. Sigur, vom re
curge la mașinile de
adunat căpițe, dar nu
este cea mai bună so
luție, pentru că
fi îngreunate
transportul,

unitățile agricole din consiliile agro
industriale aflate in lunca Oltului
recoltatul se executa ieri pe ultimele
hectare, in cooperativele agricole din
zonele submontane și colinare orzul

■I

pozitarea paielor. ca
să nu mai vorbim de
consumul suplimentar
de motorină". Am re
ținut această problemă
întrupit
ea se întilnește și în alte uni
tăți și trebuie găsită
o soluție în acest
sens.
în
raidul
nostru
ne-am oprit, spre sea
ră,, la întreprinderea
de'nutrețuri combina
te din Arad, unde se
aduoea orzul din mai
multe unități. Cami
oanele, tractoarele cu
remorci veneau și ple
cau unul după altul,
fără a sta mai mult
de cinci minute. Aici
s-au creat locuri de
depozitare pe grupe
de umiditate.
există
platforme
betonate,
magazii cu aerare ac
tivă și șoproane bine
pregătite. Două fadrome. patru itroane Și o
freză pentru
zăpadă
asigură
manipularea
orzului în cele mai
bune condiții. Am re
ținut și fruntașii zi
lei la livrarea orzului:
I.A.S. Ineu și I.A.S.
Scinteia. (Tristan Mihuța).

mai era incă in vegetație, diferența
pedoclimatică avind prin urmare un
rol hotăritor in ceea ce privește în
cadrarea pe ansamblul județului in
perioada planificată. Din raidul in-

treprins de-a lungul luncii Oltului
ne-am putut convinge că timpul de
lucru este folosit cu bune rezultate,
numeroase cooperative agricole, cum
sint cele din Drăgoești, Prundeni,
Olanu,
Drăgășani etc., reușind să
încheie stringerea recoltei in mai
puțin de 4 zile. într-un veritabil
flux tehnologic se desfășurau lucră
rile și in lanurile de orz ale coope
rativei agricole Băbeni. Imediat după
combine intrau in brazdă presele
pentru balotarea paielor, ele fiind
dotate cu sănii tractate pentru pre
luarea și transportul balotilor. în
urma lor, tractoarele lucrau din plin
la pregătirea terenului. La ora cînd
transmitem aceste rinduri. recoltarea
orzului s-a intensificat și in consi
liile agroindustriale Zătreni, _ Bălcești, Berbești. Crețeni și Lădești,
specialiștii urmărind, oră de oră,
gradul de coacere a fiecărui lan.
(Ion Stanciu).

VASLUI. în județul Vaslui, se
cerișul orzului de pe cele 10 900
hectare, început in urmă cu 3 zile,
a intrat în stadiul final, recolta fiind
strînsă acum de pe ultimele sute de
hectare. Coacerea neuniformă a la
nurilor a impus măsuri diferențiate,
de aceea s-a acționat mai intîi pe
parcele mai mici ori s-a recoltat cu
o umiditate mai mare și apoi recolta
a fost uscată pe pistele din unitățile
agricole ori baze de recepție. Printre
primele unități care au încheiat lu
crarea sint C.A.P.-urile Costești,
Deleni. Găgești. Vutcani, Epureni,
Murgeni. Viișoara, Stoișești, Dragalina. Suletea ș.a. Cele aproape 1 100
combine și 300 prese de balotat, or
ganizate in formații complexe, incep
astăzi (vineri) recoltarea orzului de
pe cele 1 700 ha. loturi semincere.
Buna organizare’ și
concentrare a
forțelor au permis transportul ime
diat al recoltei in baze, eliberarea
rapidă de paie a terenurilor și pre
gătirea lor pentru semănatul culturi
lor duble. Pini acum. a doua cultură
a fost semănată pe 6 320 ha. Se fac
pregătiri intense și se iau măsurile
cuvenite pentru apropiata declan
șare a secerișului la griu. (Petru
N'ecula).

Și în acest an, la I.A.S. Liebling — Timiș, o recoltă bună, pe măsura priceperii și hărniciei oamenilor
(Foto : E. Robitsck)

ORDINEA FIREASCĂ SĂ FIE RESTABILITĂ!
Ce rol are in angrenajul activi
tății agricole o secție de mecani
zare știe toată lumea. De felul
in care își îndeplinește insă atri
buțiile ce-i revin secția care ser
vește sau mai exact spus deser
vește cooperativa agricolă din In
dependența,
județul Tulcea, au
ajuns să se mire nu numai coope
ratorii de aici, ci și vecinii lor
pentru care această unitate repre
zenta pină cu cițiva ani în urmă
un model de urmat. Iată-i insă
ajunși acum in coada-cozilor pe
județ, și aceasta, după spusele lor,
datorită unora care puși parcă să
se joace de-a experimentările au

(Urmare din pag. I)

tehnologiilor noi și perfecționate,
automatizările complexe, cit și teh
nologiile informatice. După o intîrziere de patru ani se abordează, in
sfîrșit, informatica industrială, bazată
pe echipamente de calcul românești.
De pildă, conducerea cu calculatorul
a procesului de producție și optimi
zarea regimului de elaborare a oțelu
lui. Alături de aceasta, figurează in
programul de modernizare imple
mentarea unui calculator de proces
la laminorul de benzi electrotehnice,
prelucrarea automată a datelor pri
vind calitatea oțelurilor. (Gh. Ma
nea).
LA REȘIȚA, LÎNGA „CERTIFI
CATELE DE NAȘTERE" ÎNGĂLBE
NITE DE VREME ALE FURNALU
LUI ȘI OTELARIEI... se păstrează
un document mai nou, atestind de
butul informaticii
în anul 1969 —
printr-un curs de prelucrare auto
mată a datelor — și al „informati
cii distribuite" in anul 1978. în timp
ce unii specialiști analizau din toate
unghiurile problema impactului so
cial al informaticii, temindu-se. de
clarat sau nu. de „efectele informa
tizării". la Reșița, in ultimii 8—9 ani,
la minicalculatorul din centrul de
calcul al combinatului siderurgic erau
conectate terminalele din comparti
mentul energetic, serviciul tehnic,
desfacere și C.T.C., secțiile oțelărie,
furnale, laminoare și proiectare. Im
pactul social al tehnologiilor infor
matice ? Memoria celor convinși de
necesitatea modernizării prin folosi
rea calculatoarelor electronice ne
oferă suficiente detalii.

- perfecționarea activității centralelor industriale, a
relațiilor lor cu întreprinderile, creșterea răspunderii
acestora, ca unități de bază ce funcționează pe prin
cipiile autoconducerii și autogestiunii, in exercitarea
calității de titulare de pian.
Publicăm astăzi citeva din ecourile sosite la redacție.

Simțim permanent sprijinul
centralei noastre
Dezbaterea inițiată de ..Scinteia",
vizlnd răspunderea centralei indus
triale ca titulară de plan, este cit se
poate de bine venită. Am în vedere,
cînd afirm aceasta, aprecierea făcu
tă de tovarășul Nicolae Cea u șes cu
la Plenara comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și a
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale. în care se
arată că „in raport cu experiența, cu
practica, cu condițiile noii etape in
care ne aflăm, să perfecționăm con
tinuu formele de conducere și de
planificare ale întregii activități".
Or. o asemenea cerință vizează in
primul rind activitatea de condu
cere și planificare a centralelor in
dustriale ca titulare de plan, ca
unități de bază ale autoconducerii și
autogestiunii economice.
Nu cunosc care este situația în
alte unități,
dar
întreprinderea
noastră simte, în bună măsură, mo
dul în care centrala se implică in
realizarea planului. Am în vedere
interesul
manifestat, împreună cu
noi, pentru realizarea producției fi
zice și a exportului — indicatori

care, pe cinci luni, prezintă depășiri
față de plan : 0,8 la sută la produc
ția fizică și 7,1 la sută la export.
Cum ne-a ajutat, concret, centrala
in realizarea acestor importanți in
dicatori ? în primul rind, ne-a asi
gurat cotele și repartițiile de ma
terii prime și materiale la nivelul
planului, iar la export a încheiat
contracte pentru intreaga producție
planificată a fi desfăcută pe piața
externă.
Apreciem, de asemenea, modul in
care s-a implicat centrala in înfăp
tuirea programului de organizare și
modernizare a producției. în acest
sens, remarc contribuția pe care și-a
adus-o la asigurarea creșterii capa
cității de producție in sectorul de
efnailare, la punerea în funcțiune a
mașinii de emailat prin pulverizare
pe baza unor elemente de automati
zare. Cu sprijinul centralei de re
sort. colectivul de cercetare din în
treprinderea noastră a adus o serie
de
perfecționări
tehnologiei
de
emailare, lucru esențial pentru asi
gurarea calității superioara produ
selor noastre. în felul acesta s-a

realizat diversificarea decorurilor, a
gamei coloristice. S-au utilizat in
producție emailuri noi fabricate din
componente indigene, ca rezultat al
colaborării intre colectivul
nostru
de cercetare și specialiștii institu
tului de resort subordonat centralei.
Nu trebuie omis nici faptul că, de
cadal, in prezența delegatului cen
tralei, se fac analize privind mer
sul îndeplinirii indicatorilor de plan,
prilej cu care sint stabilite noi mă
suri de sprijin, de colaborare.
Insuficient ne-a ajutat centrala în
realizarea
producției-marfă și a
productivității muncii — indicatori
pentru care nu există o bună fun
damentare și a căror corelare cu
posibilitățile reale ale întreprinderii
se intirzie. Or, dacă centrala este ti
tulara de plan, de ce nu intervine
cu promptitudine și in rezolvarea
unor asemenea situații ?

Stefan IONIȚA
președintele
consiliului oamenilor muncii
de la Întreprinderea de vase
emailate Focșani

Răspunderea centralei nu exclude
răspunderea altor foruri de resort
Aducerea în discuție a necesității
perfecționării activității centralelor
industriale este, după părerea mea,
de cea mai mare importanță pentru
asigurarea unei conduceri eficiente
a activității economice. De ce ?
■ în loc de argumente teoretice, voi
apela la citeva fapte. Combinatul de
prelucrare a lemnului Brăila se în
scrie pe primele cinci luni din acest
an cu importante nerealizări ale
planului : la producția-ma.rfă cu
8.9 milioane lei. datorită nerealizării
sortimentului PAL melaminat ; la
mobilă pentru export cu circa 10 la
sută, datorită necontractării produc
ției la sortimentul mobilier de bu
cătărie la nivelul planului. Dar întru.cit pe ansamblul anului avem
asigurate contracte pentru întreaga
■capacitate, ne vom realiza planul la
export.
Simțim permanent că .specialiștii
oentralei sint alături de noi. Dar

dacă centrala ne ajută pe noi, pe
centrală cine o ajută ? întrebarea
mea are in vedere faptul că repe
tatele demersuri ale centralei și ale
noastre către Ministerul Industriei
Chimice, pentru rezolvarea proble
mei filmelor mclaminate, către altfe
ministere pentru urgentarea livrării
utilajelor pentru noua fabrică de
PAL, care trebuie dată în funcțiune
pină la sfirșitul acestui an. nu au
avut și nu au ecoul cuvenit. Aș pu
tea inșira aici o listă întreagă de
probleme legate de noua investiție,
dar ar insemna să ocup spațiul ele
ziar cu titluri de utilaje și instalații
prea bine cunoscute la întreprinde
rea de mașini grele București, în
treprinderea de utilaj chimic și
forjă Rm. Vilcea, întreprinderea
„1 Măi" Ploiești, întreprinderea
„Automatica" București și multe
altele.
Cerința, .exprimați! de conducerea.,
partidului, ca in toate sectoarele

centralele industriale să răspundă
de elaborarea, fundamentarea și
realizarea planului, se cere dublată
de obligarea ministerelor și a uni
tăților acestora — prin respectarea
contractelor încheiate — de a ajuta
centralele să-și îndeplinească aceas
tă importantă funcție încredințată.
Răspunderile centralelor se vor ma
terializa cu bune rezultate in con
dițiile funcționării ireproșabile a
mecanismului colaborării economice,
a derulării optime a aprovizionării
tehnico-materiale. Creșterea răspun
derii centralelor pentru realizarea
■planului este posibilă și necesară.
Dar ea necesită in mod obligatoriu
și creșterea răspunderii ministerelor
și organelor de sinteză pentru a
ajuta centralele să-și îndeplinească
această sarcină importantă.

Inq. Edmond ESRIG
directorul Combinatului
pentru prelucrarea lemnului Brăîlă

Problema nr. 1 — asigurarea bazei
tehnico-materiale

județul Vilcea,

deși perioada calendaristică pentru
recoltarea orzului este depășită de
acum, secerișul acestei culturi s-a
realizat numai pe 40 la sută din su
prafața cultivată. Cauza ? Dacă in

„Centrala industrială - titulară de plan". Acesta
este genericul noii dezbateri inițiate recent de „Scin
teia". Deși aflată în plină desfășurare, la redacție au
sosit primele ecouri pe marginea articolelor publicate,
care au ca obiectiv — în spiritul orientărilor și indi
cațiilor recente ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

făcut ce-au făcut și le-au desprins
secția de mecanizare din
cadrul
S.M.A.-Ului Mahmudia, afiliind-o
Centralei Deltei Dunării. Ce o fi
avind această centrală comun cu
activitatea cooperativei din Inde
pendența nu a reușit nimeni să ne
explice, și aceasta pentru că in
cazul de față nici nu ar fi ceva
de explicat, dacă facem abstracție
de unele interese strict adminis
trative ale respectivei centrale, in
terese care insă grevează păgu
bitor asupra activității și rezulta
telor cooperativei agricole în cau
ză. Zilele trecute, bunăoară, în pli
nă campanie și în plină amiază,
aproape întreaga forță mecanică a

— La început s-au opus chiar spe
cialiști foarte buni, ne spune ing.
Anton Dișmărescu. director adjunct
al combinatului. Cadrele noastre de
conducere au reacționat însă cu fer
mitate. cu suplețe, cu persuasiune.
Iar timpul și rezultatele au acționat
— cum era și firesc — in favoarea
dezvoltării informaticii în platforma
siderurgică reșițeană. în privința
productivității muncii,
sint puține
unități in economia națională care
ne-ar putea „rivaliza". 'Și vrem in
continuare să sporim productivitatea,
acordind atenție ■ tuturor factorilor
care o influențează — economici, social-politici, psihologici și, mai ales,
tehnici. Deci tehnologii noi — inclu
siv informatice — in această etapă
de modernizare 1
într-adevăr, timpul s-a scurs la
C.S. Reșița in favoarea calculatoru
lui, a „informaticii distribuite".
La cea mal mică defecțiune a
echipamentelor, centrul de calcul
este aspru sancționat de utilizatori.
Chiar și atunci cind vina o poartă
I.I.R.U.C.-ul, unitatea specializată in
Întreținerea calculatoarelor. Le este
greu, astăzi, specialiștilor să lucreze
fără terminal, care a înlocuit munca
a doi-trei oameni 1 Nu mai admit să
efectueze manual sau cu rigla de
calcul operații și evidențe pe care
calculatorul le execută — afișind pe
ecranele terminalelor rezultatele —
de zeci de ori mai rapid ! Nu pot
concepe lucrul fără o imprimantă
care tipărește în citeva minute ra
portul operativ de producție. Li se
pare firesc ca un tehnolog „neinformatician" să corecteze, dacă nu-i
mulțumit, programul elaborat de
specialiștii centrului de calcul 1 „Cu
calculatorul, precizează inginerul

secției se afla parcată în incinta
unității, deși in cimp prășitul cul
turilor, celelalte lucrări erau mult
întirziate. Evident, se invoca, așa
cum s-a invocat de multe ori in
acest an, lipsa motorinei.
Lipsă
cauzată nu de cauze obiective, ci,
așa cum ne spunea primarul co
munei, tovarășul Ionel Iacob, de
dezinteresul pe care il manifestă
conducerea noii unități
tutelare,
respectiv întreprinderea de ex
ploatare complexă a resurselor na
turale din Deltă, avind sediul tot
in comuna Independența. în sec
ție se aflau și combinele ce trebuie
să fie folosite în această cam
panie de vară. Atit cele reparate

loan Biriescu
din secția furnale,
stabilim rețeta de încărcare a furna
lului, urmărim regimul termic, intocmim bilanțuri termice pentru furnal
și caupere,
constatăm — in timp
real — randamentul, asigurăm cali
tatea. în «stil clasic», rețeta de încăr
care depindea de experiența furnalistului, iar bilanțurile termice și

în secție, cit și în cadrul atelieru
lui mecanic al întreprinderii
se
prezentau intr-o stare care in mod
normal ar trebui să se interzică
intrarea lor in lan. Poate că cei
de la C.A.P. Independența vor fi
obligați să le folosească acum pe
toate la recoltarea griului, dar o vor
face cu prețul unor mari pagube.
Dacă nu cumva pină atunci se va
găsi cineva să facă ce trebuia să
facă mai demult ; adică să pună,
înainte de toate, ordine în aceas
tă harababură organizatorică, pen
tru a se putea restabili apoi ordi
nea firească ce a caracterizat dintotdeauna activitatea oamenilor de
aici. (I. Pop).

lor de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, a staționării uti
lajelor in secția aglomerare. La fel
pentru secțiile oțelărie,
laminorul
degrosisor și de semifabricate. Elabo
rarea certificatelor de calitate, cu
toate operațiile anterioare, se va face
cu ajutorul calculatorului. Pină în
luna octombrie, evidența stocurilor,

Conform unui program prioritar
privind producția de mașini și uti
laje agricole,
întreprinderii meca
nice „Islaz" din municipiul Alexan
dria îi revin in acest an sarcini deo
sebit de importante, grupate in două
etape : a) etapa I se referă la re
coltarea cerealelor păioa.se, unitatea
din Alexandria avind de realizat
hederele pentru combina C-14 și
pentru combina de pantă, precum și
importante cantități de piese de
schimb pentru combinele C-12 și
C-14 ; b) etapa a Il-a se referă la
recoltarea culturilor de toamnă,
unitatea avind in programul de fa
bricație hederele pentru combinele
de recoltat soia și secțiile de la cu
legătorul de știuleți de porumb pen
tru combina C 6 P.
Care este stadiul îndeplinirii pla
nului pe 5 luni? La produeția-marfă
avem o restanță de peste 10 mili
oane lei. La producția fizică nu
ne-am onorat obligațiile contrac
tuale față de beneficiari cu 200 hedere și circa 50 tone piese de schimb
pentru mașini și utilaje agricole.
Cauza principală o constituie neasigurarea necesarului de tablă din
oțel îndeosebi la grosimile de la 1 la
3 mm. Iată, de pildă, in perioada
6—20 mai nu s-a primit nici un kilo
gram de materie primă de la furni
zor — Combinatul siderurgic Galați.
Aprovizionarea neritmică, primirea
in cantități insuficiente a tablei pro

voacă serioase greutăți colectivului
întreprinderii.. De asemenea, deși in
contract se prevede livrarea tablei
in plăci, in ultima vreme aceasta a
fost expediată întreprinderii in ru
louri, necesitind un mare consum de
manoperă pentru tăierea prin su
dură și îndreptarea ei.
întreprinderea face parte din Cen
trala de tractoare și mașini agricole
Brașov. Contabilul-șef, Anton Ciobanu, este repartizat să răspundă
de întreprinderea noastră. Participă
cu regularitate la analizele din con
siliul oamenilor muncii, se implică
efectiv în rezolvarea problemelor cu
care se confruntă colectivul nostru.
Ne-a ajutat in mod. deosebit la so
luționarea unor probleme care pri
vesc aplicarea principiilor mecanis
mului economico-financiar. De pil
dă, stocurile supranormative de
produse finite din vechiul profil de
fabricație au fost diminuate prin
intervenția directă a contabilului
șef al centralei cu 3,2 milioane lei ;
rulmenții, care erau necesari tot
pentru vechiul profil de fabricație,
în valoare de aproape, un milion
lei, aflați in stoc de mai mulți ani,
au fost, de asemenea, redistribuiți
la alte întreprinderi. Multe dintre
problemele ridicate aici au fost so
luționate cu sprijinul centralei. Un
exemplu recent : cind intreprinderea
„Semănătoarea" a avut probleme

privind executarea și livrarea piese
lor de schimb turnate și forjate pen
tru intreprinderea din Alexandria, cu
ajutorul directorului tehnjc al cen
tralei — Eugen Gîrbău — sarcina
respectivă a fost preluată de între
prinderea metalurgică Buzău din
aoeeași centrală. Si la asigurarea
altor materiale și organe de asam
blare s-a primit sprijin concret din
partea conducerii centralei.
Greutățile create in asigurarea
bazei materiale pe care nici noi,
nici centrala nu le-ani putut solu
ționa sint cele care au generat și
generează ncrealizarea sarcinilor de
plan. Un exemplu edificator în
acest sens : întreprinderea de țevi
din Zalău ne-a livrat în semestrul I
numai 85 tone țeavă pentru hedere
din 218 tone prevăzute în contract,
cu toate insistențele noastre și ale
centralei.
Dacă in cadrul . centralei proble
mele se soluționează mai operativ
prin eforturi comune, mult mai
greu este atunci cind intervine cot
laborarea cu întreprinderi din alte
centrale. Or, în acest caz, cuvin! ui
liotăritor il au ministerele și orga
nele de sinteză, care trebuie să se
implice mai mult in soluționarea
problemelor producției.

La C.S. Hunedoara, după prelu
crarea automată a datelor în condu
cerea furnalelor de 1 000 mc (pentru
.optimizarea parametrilor de funcțio
nare) și conducerea procesului de
încălzire a cuptoarelor in laminorul
bluming 1 300 mm, urmează ca, în
actuala etapă de modernizare, pro
cesul tehnologic din secția aglome

calculator de proces la cuptoarele
electrice ?
Informarea permanentă
și completă a tehnologului, prin ter
minale și monitor TV cu date privind
evenimentele din proces. Informați
ile afișate pe ecran se referă la con
sumul de energie și de oxigen, la
temperatura zidăriei înregistrată in
tr-unui pină la 24 puncte de măsură,
la temperatura băii metalice și la
marca de oțel care se elaborează, la
ultima analiză chimică prelevată
etc. Dacă energia și oxigenul, de
pildă, nu corespund rețetei de elabo
rare, tehnologul poate să intervină.
Deci să optimizeze procesul. Mai
mult chiar, echipamentul SPOT-83

memorează istoria procesului pe
parcursul citorva săptămini, eveni
mentele din proces avind precizate
ora, minutul, data (calendaristică) a
apariției. Interpretarea acestor infor
mații duce la perfecționarea tehno
logiei de elaborare a unei mărci de
oțel, deci la creșterea calității oțelu
lui.
Conducerea cu calculatorul a pro
cesului de încălzire a lingourilor în
cuptoarele adinei de la bluming 1 300
va contribui, conform calculelor
estimate de informaticieni, la redu
cerea cheltuielilor materiale ale
combinatului cu 5.6 milioane de lei.
(Sabin Cerbu).

CÎMP LARG DE AFIRMARE INFORMATICII!

A devenit calculatorul instrumental util
si eficient al modernizării producției?
randamentul nu se calculau !“. La
Reșița, oamenii nu mai concep acti
vitatea fără calculator, acest instru
ment util și eficient care le ușurează
munca.
Iată, cantitativ și calitativ, rolul
informaticii în programul de moder
nizare la C.S. Reșița. în 1986 erau
utilizate zeci de programe de plani
ficare tehnico-economică, de pregă
tire tehnică a fabricației, de progra
mare, lansare și urmărire a produc
ției, de aprovizionare tehnico-rpaterială și desfacere, de personal-retribuire, financiar-contabile și altele.
La toate acestea se adaugă, începînd
din 1987, alte aplicații : urmărirea
operativă a producției, a consumuri

a pieselor și a semifabricatelor va fi
trecută integral pe calculator. Cea
mai interesantă și eficientă aplica
ție informatică rămîne totuși condu
cerea producției Ia furnale cu ajuto
rul calculatorului. (I. D. Cucu).
CALCULATOARELE DE PROCES
— ÎN PLINA AFIRMARE. Desigur,
efecte economice apreciabile se obțin
in
cazul planificării,
lansării și
urmăririi producției. Dar acestea sint
mult mai importante cind .calculato
rul este utilizat direct în conducerea
proceselor tehnologice, cînd de la
aplicații informatice de gestiune eco
nomică și tehnico-productive se trece
la abordarea informaticii industriale.

rare să fie condus cu calculatorul.
De asemenea, procesul de elaborare
a oțelului la cele două oțelării elec
trice, procesul de Încălzire la cup
toarele laminorului de 800 mm, opti
mizarea regimurilor de funcționare
și evidența consumurilor la -fabrica
de oxigen, supravegherea și contro
lul automat al funcționării cazanelor
de la noua centrală electrotermică.
Prin conducerea automată a pro
cesului tehnologic la cuptoarele
electrice cu arc se reduc consumurile
de energie electrică și de materiale
refractare, se micșorează durata de
topire a încărcăturii metalice, se
asigură o calitate superioară a oțelu
lui. Ce înseamnă utilizarea unui

lnq. Ion IL1E
directorul întreprinderii mecanice
„Islaz" din Alexandria

Ce concluzii se desprind din sondajul efectuat pe cele trei mari
platforme siderurgice ?
Trebuie să remarcăm, în primul rind, că efiăiența economică a
informaticii este evidentă. Ia fel cum este și efectul social, faptul că
pentru muncitor, specialist și director calculatorul a devenit un instru
ment util de lucru. Surprinzător este insă faptul că nu se determină
sistematic, cu suficientă rigoare efectele folosirii tehnicii de calcul, deși
indicatorii de eficiență economică trebuie să figureze în documentațiile
aplicațiilor informatice și să fie raportați periodic forurilor tutelare.
Sondajul efectuat relevă, totodată, că eficiența economică obținută
prin utilizarea tehnicii de calcul diferă de la o unitate la alta. Practic,
cei mai inalți indicatori de eficiență economică sint obținuți la Reșița
și Hunedoara. Situația de la C.O.S. Tirgoviște pune in evidență faptul
că pentru generalizarea experienței bune sint necesare opțiunea fermă
a colectivului și a cadrelor de conducere, relațiile mai largi de colabo
rare atit cu institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică
de profil, cit si cu unitățile similare din ministerul propriu. Iată de ce
se impune stabilirea unei strategii clare, cu obiective si termene precise
in ce privește implementarea tehnologiilor informatice în procesele de
producție. în acest sens este necesară intervenția hotărîtă a factorilor
de conducere din centrale si ministerul de resort, astfel incit calculatorul
să devină cu adevărat un instrument util și eficient de lucru in toate
unitățile siderurgice.
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Noi ritmuri ale artei intr-un oraș
cu veche tradiție muncitorească
N-u este desigur un secret pentru
nimeni faptul că Brașovul, asemeni
tuturor orașelor tării, a cunoscut și
cunoaște o amplă și spectaculoasă
dezvoltare pe coordonatele indus
trializării și modernizării. Situat în
inima tării, orașul ocupă locul II in
ierarhia economiei românești. Dar
dacă producția de tractoare, autoca
mioane. rulmenți, producția de cau
ciuc, textile, confecții ș.a. au dus
pînă departe faima orașului de la
poalele Tîmpei, istoria culturală a
orașului, folclorul variat al întregii
zone și mai ales bogata viață artis
tică
ce se desfășoară aici, coti
dian, sînt in egală măsură apte să
atragă atenția asupra acestui centru
în care tradițiile muncitorești se îm
bină în chip atit de personal cu
acelea spirituale. De altfel o amplă
expoziție de pictură, grafică, sculp
tură și ceramică deschisă anul tre
cut in Sălile Dalles oferea publicu
lui bucureștean ceva din preocupă
rile creatorilor contemporani ce-și
desfășoară activitatea în cadrul filia
lei U.A.P. Brașov. Expoziția pre
zenta lucrări care s-au impus prin
calitatea lor artistică, dovedindu-s-e
in același timp capabile să atragă
atenția asupra capacității artiștilor
de a se înscrie in amplul proces
constructiv pe care-1 cunoaște astăzi
întreaga tară. Iată de ce alături de
valoarea artistică a unor lucrări
realizate de artiști bine cunoscuti
precum Eftimie Modâlcă, Alexandri
na Ghete, Aurelia Stroie Mărginea-nu. Dinu Vasiu. Marcela Rădulescu.
Timar Adrian. Datcu Nicolae. Csutak
Levente ș.a. se cuvine a fi desci
frată valoarea lor ca mijloc specific
al cunoașterii in lumina cauzelor de
ordin etic și social care au contri
buit implicit sau explicit la plăs
muirea lor. Este; de altfel, o idee
pe care o sublinia și Ion Itu. unul
dintre avizatii comentatori ai artei
brașovene. „Procedeele plastice, spu
nea el referindu-se la creația ulti
milor ani-, sint mobilizate ou decizie
in direcția artei de idei, cu spirit
militant, cu problematizări manifes
te. în jurul unor coloane de forță
cum ar fi ideea de muncă, ideea de
pace, ideea de libertate, ideea de
independentă, ideea de unitate, sint
concentrate structurile conținute în
arhitectura formei, reflectind pro
gramul conștientizat, angajat, la
care este chemată să se raporteze
creația de artă din Brașovul contemporan".
Expoziția ne atrăgea atenția asupra faptului că Brașovul se află
printre primele județe ale tării în
privința dezvoltării artelor plastice,
adevăr atestat de altfel si de faptul
că la ultima ediție a Festivalului
național „Cintarea României", filia
la U.A.P. Brașov a obținut locul I
pe țară pentru activitatea organiza
torică și de creație. Diferite ca arie
tematică, abordînd cu dezinvoltură
atit peisajul, cit și figura umană sau
compoziția, aceste lucrări fixau în
imagine dsenta unor realități par
curse. Noua înfățișare a tării a fur
nizat un material de inspirație bo
gat. Aceeași atmosferă luminoasă,
aceeași bucurie a culorii reunea
multe dintre lucrăn care, deși dife
rite ca . arie tematică, exprimau același atașament declarat fată de
peisajul Brașovului contemporan si
de oamenii lui, amploarea fenomenului cultural brașovean contempor an.
Fără îndoială, expoziția răminc
forma organizată de manifestare so
cială a artei prin care creații din
cele mai variate domenii ale plasti
cii dobindesc efectiv o funcție cul
turală. Expoziția a fost și rămîne in
continuare o modalitate de comuni
care cu publicul foarte larg al artei.

capabilă să dezvăluie rădăcinile si
tendințele diverselor preocupări ar
tistice. Din acest punct de vedere, in
numeroase expoziții brașovene ale
ultimilor ani au avut loc interesante
schimburi de idei, confruntări de
opinii nu numai intre creatori, ci și
între aceștia si publicul foarte larg,
iubitor de artă. Și n-ar fi decit să
enumerăm numai dintre expozițiile
anului trecut pe acelea închinate
împlinirii celor 65 de ani de la
crearea P.C.R. si a 50 de ani de la
procesul comuniștilor din Brasov,
expoziția intitulată „Glorie Partidu-

tive brașovene, precum și in cadrul
expozițiilor itinerante organizate in
marile întreprinderi industriale ale
județului, dezbateri care au stat si
stau mărturie unor serioase frămîntări artistice. Iată de ce publicul a
fost ajutat printr-o prezentare a lu
crărilor, in funcție de viziuni afine,
să se apropie de fenomenul artistic
atit de bogat al artei contemporane.
Asemenea prezentări au pus in va
loare. in contexte care să permită o
reală confruntare. înnoitoare tendin
țe stilistice, moduri de receptare
afectivă și intelectuală a realului.

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA
PLASTICIENILOR BRAȘOVENI
Iui Comunist Român, glorie , ma
relui erou al națiunii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu", expoziția închi
nată gloriosului August 1944 sau.
dintre expozițiile personale, pe ace
lea organizate de Eftimie Modâlcă
la Brașov și Sf. Gheorghe și de
Marcela Rădulescu în Sala Victoria.
Ritmicitatea cu care sînt organi
zate astfel de manifestări asigură
nu doar desfășurarea oarecum uni
tară a fenomenului culturii brașove
ne, ci contribuie la afirmarea unei
probități profesionale. Deși, asa
după cum
afirma Aurelia Stroie
Mărgineianiu, secretara de partid a
filialei, „mai sînt . încă artiști care
se rezumă doar la peisaj sau care
dezvoltă stiluri în umbra unor per
sonalități deja afirmate. Mesajul
confuz, nesemnificativ al unor lu
crări. unele rezolvări arbitrare de
formă și culoare, înjghebarea in pri
pă a unor lucrări ce ar trebui gîndite mai îndelung, ar trebui să fie
tot atitea subiecte de meditație".
Cu conștiința că generoasele idei
ale umanismului socialist, ideile de
liberă dezvoltare contemporană apărate de artiștii tuturor generațiilor
și ai întregii țări, au contribuit la
menținerea unei activități culturale
vii, atractive, in numeroase zone
agricol-industriale prezența artiști
lor plastici brașoveni, alături de cei
ai întregii țări, a contribuit la o
mai bună cunoaștere a realităților
de astăzi ale patriei, la consemnarea
lor prin intermediul liniei, culorii
sau volumului. Lucrările realizate in
cadrul taberelor de la Lăzarea, Câm
pulung Moldovenesc. Tuloea, ca si
excursiile documentare organizate
la București. Cluj-Napoca, Tîirgu
Mureș) Bistrița., Calica și în alte
zone ale țării s-au dovedit in cea
mai mare parte a lor. capabile să
ofere subiecte generoase. Viaița spi
rituală a omului contemporan, im
presionantele mutații înregistrate
cotidian în variate domenii ale vieții
so-cial-economice au oferit artiștilor
teme de reală forță emoțională, au
contribuit la stabilirea acelei ade
vărate efervescente creatoare, capa
bile să ducă la crearea unor lucrări
intr-adevăr reprezentative.
Faptul că la Brașov iși desfășoară
activitatea în cadrul „Atelierului 35".
peste 20 de artiști tineri, că mulți
dintre ei au primit ateliere (si n-ar
fi decit să amintim printre cei mai
proaspeți deținători ai unor aseme
nea spații de creație pe Albert Zoltan și Weiss Ortwin) ne duce cu
gindul la importanta creării unor
condiții materiale care să permită
apariția unor creații de bună ținută
profesională. Ca si dezbaterile pe
variate teme ale artei contempora
ne, dezbateri care au avut loc de
altfel in toate marile expoziții codec-

In colaborare cu filiala Uniunii
artiștilor plastici, mișcarea artiștilor
amatori — care-și desfășoară activi
tatea in cadrul Asociației brașovene
— a cunoscut o substanțială îmbu
nătățire. Saltul calitativ constatat
este fără îndoială rezultatul îndru
mării atente, competente, exercitate
cu neabătută consecventă, prin ac
țiunea conjugată a Filialei U.A.P.
din partea căreia de areatia amato-*
rilor se ocupă pictorul Neculai Codreanu, a. Centrului de îndrumare al
creației populare și al mișcării artis
tice de amatori, precum și al Școlii
populare de artă, a cercurilor si clu
burilor care funcționează în majori
tatea instituțiilor brașovene.
Dezvoltindiu-se deci sub ochiul exigent
și intr-o rodnică colaborare cu ar
tiștii profesioniști, creația amatori
lor a cunoscut, mai ales in ultimii
ani, un adevăriat reviriment. Orien
tarea tematilcă, pe de o parte, iar pe
de alță parte nivelul calității artis
tice și rigoarea încadrării în

Lucrare de
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duș, după Mircea Eliade, realizare
a orchestrei simfonice a Radioteleviziunii dirijată de Ludovic
Baci. O muzică impresionantă,
profundă, care a implicat un efort
deosebit pentru interpreții instru
mentiști — soliști.
" " Dar, a fost un
pas ; pină la montarea ei însă
probabil că va mai trece
timp,
Nu credeți că o colaborare directă, compozitori — teatre lirice ar
scurta acest drum de la masa de
lucru la premieră ?
— Este, fără îndoială, o cale.
Eu, de pildă, am scris „Ciulean
dra" la oferta ansamblului clujean.
Am discutat și cu libretistul, și cu
coregraful Andrei Mureșanu. mu
zica am gindit-o în raport cu po
sibilitățile acestui ansamblu. De
fapt, in partitura „Ciulendnei"
citez și celebrul dans. dar. bine
înțeles că procedez la o dezvoltare
liberă, la un moment dat, sub
forma unui dans fantastic ce se
tensionează treptat... De asemenea,
„Inimă de copil" am compus spe
cial pentru ansamblul „Voces pri
mavera", condus de Claudiu Negulescu ; la rîndul lui, Laurențiu
Profeta dăruind aceluiași ansam
blu „Peter Pan"... Colaborarea
directă cu ansamblurile lirice, cu
ansamblurile de balet, cunoașterea
posibilităților acestora sint căi fără
ocolișuri, mult mai simple.
— Dar competițiile 7 Mă refer la
competițiile pentru librete (cum
a lansat nu de mult Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste), com
petițiile pentru partituri lirice, cu
tematică
contemporană, de pildă
— nu sinteți de părere că ar tre
bui să se dovedească mai pregnant,
ca forme penetrante, eficiente pri
vind atragerea unui număr cit mai
mare de condeie ?
— Concursurile pot fi un exce
lent prilej de afirmare și pentru
compozitori, și pentru libretiști Un
libret deja aprobat este o certitu
dine, o cale sigură. După opinia
mea, ar putea să fie lansate mai
des, nu la distanțe mari de timp.
— Se remarcă o orientare către
genul scurt : nu numai în creația
lirică românească, dar, în general,
in creația acestui deceniu. Este o
formulă . concludentă, după părerea
dumneavoastră ?

Marina PREUTU
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Teatrele lirice
așteaptă partituri originale
Pe scena
liricului
clujean, o
premieră lansată în cadrul Festi
valului național „Cintarea Româ
niei" : baletul în două acte „Ciuleantlra" de Carmen Petra Basacopol. Un subiect psihologic,
social (libretul scris de Alexanuru
Iorga după
Liviu Rebreanu), o
muzică dramatică, sugestivă, cu
apel la cintecul vechi românesc ;
un eveniment pentru stagiunea
clujeană,
pentru stagiunea muzicală a țării. Așa
cum, ia Constanța, tot în această etapă finală
a amplei manifestări, se lansează
opera „Inimă de copil"
(autor :
Carmen Petra Basacopol) în regia
lui Sergiu Dan Pop, se pare, o
transpunere scenică deosebită de
cea bucureșteană.
— Fiecare
premieră înseamnă
sute d<_ ore de repetiție, emoții,
rezolvarea
unor colaborări mai
puțin
obișnuite (de exemplu, la
Constanța.
participarea unui an
samblu de copii). Ca autoare a
două importante premiere și ca
membră in Biroul de operă și
balet al Uniunii compozitorilor,
cum apreciați, Carmen Petra Ba
sacopol, tabloul creației lirice din
ultimii ani ?
— De fapt, acest birou s-a înfiin
țat tocmai pentru că a existat o
perioadă deosebit de fructuoasă,
cu o avalanșă de lucrări. Așa, fără
să păstrez ordinea
cronologică,
amintesc de „Iubirea cea mare" —
o pasionantă dezbatere a unei teme
atit de actuale, lupta pentru pace,
și „Mihai Viteazul" de Gheorghe
Dumitrescu, „Peter Pan" de Laurențiu Profeta, ,’.Inimă de copil"
scrisă de mine, „Pinocchio" de
Corneliu Cezar, „Albă ca zăpada"
de Cornel Trăilescu — toate patru
abordînd acest tărim deosebit al
muzicii pentru copii — „Domnișoa
ra Cristina" de Șerban Nichifor.
„Tinerețea eroului" de Cătălin Ursu,
„Steaua fără nume" de
2. Emil
_
Lerescu etc. ; majoritatea așteaptă
insă
lumina rampei. Pentru că,
vedeți, dacă o operă se scrie in
luni și luni de zile și necesită atîta
trudă, e firească dorința autorilor
să le vadă transpuse scenic.
— A fost de curînd prima au
diție (prezentare pe bandă magne
tică) a „Arșiței" de Nicolae Brin-

majoră a culturalului au făcut din
multe manifestări ale amatorilor
brașovenii evenimente artistice au
tentice, iar din mișcarea de masă. în
ansamblul ei, un domeniu ce depă
șește stricta arie a interesului so
cial. simpla formă die realizare a as
pirației spre cultură si divertisment,
pentru a-i da dreptul să fie privită
efectiv ca parte componentă a cultu
rii contemporane. Drumul nu este
desigur ușor si va trebui, in acest
sens, să amintim faptul că partici
parea amatorilor la toate faze
le Festivalului național „Cintarea
României" s-a distins prin calitate,
fapt atestat de numeroasele premii
și diplome obținute. Ar trebui, de
asemenea, amintit faptul că recenta
fază municipală a beneficiat de girul
unei comisii lărgite al cărei pre
ședinte
a fost pictorul
Eftilmie
Modâlcă. comisie care a luat o ati
tudine hotărîtă impotiriva oricăror
manifestări de kitsch, de comerciali
zare cu orice preț a unor lucrări ce
prezentau serioase carențe profe
sionale. Existența unei comisii de
omologare a produselor de artizanat,
care a restrîns aria producțiilor ar
tistice de prost gust, trebuie,
do
asemenea, menționată. în acest fel.
fenomenul de o deosebită amploare
al creațitei die amatori va cunoaște
cu adevărat legătura atit de nete
sară între cultură și educație, atit
de adine implicată generosului con
text al Festivalului național „Cin
tarea României". Desfășurate sub
girul profesionalismului, expozițiile,
simpozioanele, dezbaterile, întreaga
activitate a filialei brașovene a pus
si va pune, sînrtem convinși. în con
tinuare. în valoare, tot mai înalte
cote ale calității ca expresie a unei
precise identități culturale, a unei
contribuții specifice la promovarea
ideii de valoare.

— Nu numai atit,1 dar și foarte
eficientă, cu putere de penetrare
în repertoriile teatrelor lirice ; la
fel opera de cameră. Dar. in ace
lași timp, nu sint de acord cu
creațiile de) balet însăilate pe lu
crări simfonice gata făcute sau pe
colaje stingaci alcătuite. De ce ?
Avem atitea condeie de talent,
care de-aoia așteapta colaborarea
cu libretiștii, cu coregrafii... Dacă
unele pagini simfonice (cum ar fi
..Rapsodiile" enesciene) inspiră, au
idei scenice clare, altele răm'.n
pretexte și viața creației core
grafice respective nu durează. Cu
alte cuvinte. dacă ne gindim la
balet, relația compozitor-coregraflibretist (eu de pildă pentru poe
mul coregrafic „Miorița" am co
laborat cu Oleg Danovski, cel care
a făcut și coregrafia, și libretul) —
este cea care poate avea roadele
așteptate. Toate teatrele lirice, toa
te ansamblurile noastre de balet
așteaptă creații noi. originale, in
spirate.
— țDe curind vi s-a cintat in primă audiție lucrarea „ Incantațiile
pămintului", pentru harpă solo.
Știu că ați fost cu gindul la acel
minunat obicei al geților de a lan
sa cintece și dansuri de pace ori
de cite ori
plecau la război. A
fost o partitură primită cu mult
interes, așa cum
sint așteptate
..Ciuleandra". ..Inimă de copil"...,
fie că este vorba de un public
tinăr sau un public meloman avi
zat sau melomanii pasionați de
tărimul mai rafinat al muzicii de
cameră.
— Dacă ce se întîmplă pe scenă,
pe podium este limpede, este clar,
comunicarea cu publicul se stabi
lește imediat, fie partitură simfo
nică, operă, musical sau balet. Pu
blicul știe exact să aprecieze, și
aceasta implică o dată mai mult
răspunderea noastră, a creatorilor,
a autorilor de spectacole, pentru
că rezolvările facile nu au viată
lungă. Și, de fapt, nici un compo
zitor nu-și dorește ca după luni
de trudă opusul său să aibă soarta
unei prime și ultime audiții.

Smaranda OTEANU

Eftimie

Modâlcă

20,00 Telejurnal
20.20 Viata economică
20,30 Imagini din Venezuela. Docu
mentar (color)
20,45 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu • Di
minețile orașului. Reportaj'
21,00 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Spre mileniul
pacific
21,15 Serial științific. Aventura cunoaș
terii. Episodul 4
21,40 Refrene orchestrale... (color). Cu
formația Electric-Cord
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

• „AVINTUL MĂREȚ AL VITE
JILOR ROMÂNIEI''. Un foarte inte

din Capitală

Temeiul performanței
(Urmare din pag. I)
„Mai exact — își amintește inginerul Gomoescu — el a solicitat să
efectueze operațiile respective.
_Avea
____ ___
_ __
numai
2S
de ani. împreună cu 20 de
tineri abia teșiți de pe
bănciles școlii, după ce au
întors pe
]
toate fețele planurile de montaj, au inceput
.lucrările.
Cind
le-am încredințat această
mare răspundere, m-au în
cercat oarecari griji. E adevăfat, șeful formației
făcuse, ucenicie la Con
stanța, la construcția car
gourilor de 55 000 tdw.
I-am urmărit pas cu pas.
Au executat lucrările ca
la carte. S-au dovedit a fi
muncitori cu rhîini de aur.
Vasile
Georgescu,
Paul
Jecu, Paul Teleman su
dează sau polizează intr-o
zi cit fac alții in două zile.
Ei. sint oamenii premiere
lor".
După ce au montat na
vele de 7 500 tdw, au tre
cut Ia făurirea altei nave,
de complexitate mal ridi
cată, cea de 8 700 tdw. De
curînd, în hala de montaj
am
surprins
următorul
dialog :
— Vasile,
ai
încheiat
lucrările la dublu fund ?
— întreabă inginerul Ște
fan Gomoescu, șeful sec
ției de montaj corp-nave.
— Mîine sint gata.
— Vezi teancul ăsta de
proiecte ? De mîine, dacă
nu ai nici o observație la
documentația de execuție,
cu întreaga formație înce
peți lucrările de montaj la
al doilea cargou de 15 000
tdw 1
Discutam
cu maistrul
Alexandru Tudorov, se
cretarul
comitetului
de
partid al întreprinderii.
„Gradul
de complexitate
a lucrărilor a sporit de la
o navă la alta. Cind am
montat
primul
cargou,
mărturisesc, mi-a fast cam
teamă. Aveam impresia
că tinerii respectivi se
cam hazardează. Unii au
sugerat chiar să aducem
specialiști din alte șantie
re. Ei au refuzat catego
ric. In cîțiva ani au mon
tat opt nave de mare
complexitate. Prin munca
desfășurată au pus efectiv umărul, mintea, puferea brațelor și a întregii
lor ființe la realizarea tu
turor ■ navelor construite
în întreprinderea noastră".
Faptele lui Vasile Geor
gescu și ale oamenilor din
formația de montaj pe
care o conduoe îi reco
mandă ca pe cei mai pricepuți și harnici munci
tori din întreprindere. în
crederea de care ■ se bucură
nu este intim plătoare. Ea
s-a clădit, pe ambiția de a
se afla implicați acolo
unde este mai greu, ia
efectuarea lucrărilor pe
care foarte mulți se codeau să le execute.
Iată
un exemplu. „La cargoul
«Moldovița», la un moment dat, lucrările de
montaj au fost oprite —
ne spunea Vasile Georges-

cu. Erau cîteva
necorelări în documentația de
execuție, nu puteam con
tinua din această cauză
montarea tubulaturii în
-dublu fund». Echipele de
tubulatori au fost trimise
să lucreze la alte
nave,
Din această cauză, noi
nu puteam
]
să mergem
mai departe, Am chemat proiectanții. Au măsurat, au calculat și au
decis
să refacă unele
proiecte. Ne-am pus
noi «cap la cap-, cum
spune, și am propus
altă soluție, mai
simplă.
Am chemat din nou pro
iectanții. Au acceptat-o si,
pînă au făcut ei schițele,
noi am terminat lucrarea.
Era vorba de o altă mese
rie, dar am învățat-o din
mers. Pînă acum am fă
cut astfel de lucrări la
trei cargouri".
...Fapte, Ia prima vede
re. obișnuite. Ele dau însă
măsura
afirmării
unui
tinăr
colectiv
muncito
resc, cel al întreprinderii
de construcții de nave și
utilaj tehnologic din Tulcea, a cărui medie de vîrstă este de numai 21 de
ani. Construiesc vapoare,
pentru aoeasta au pus în
funcțiune și minuiesc in
stalații și utilaje de o
complexitate
deosebită,
unele unicat in economia
noastră. Este vorba de in
stalațiile de debitare i i
sudură cu comandă nume
rică, instalații automate
de îndoit tablă groasă.
Noul in întreprindere
întâmpină la tot pasul,
Cele mai multe
____
utilaje
sînt noi. Unele însă nu
mai corespund
cerințelor
producției, deci sînt mai
puțin eficiente decit cele
folosite în alte șantiere.
„Propria
experiență
— ne spunea inginerul
Dumitru Ivanov, directorul tehnic al întreprinde
rii — ne arată că sint încă
multe rezerve de creștere
a productivității muncii.
De aceea studiem moder
nizarea principalelor in
stalații de debitare, de su
dare a suprafețelor plane,
de mecanizare a confec
ționării tubulaturii. Por
nim în toate cazurile de la
propunerile celor care Ie
minuiesc, ei fiind și particinanți Ia aplicarea mă
surilor de modernizare".
Materializarea
măsurilor
de modernizare se află în
răspunderea
inginerului
Trifon Bclacurencu, a al
tor soecialiști cu expe
riență. principalul rol îl
au însă formațiile de lu
cru care găsesc continuu
noi soluții de îmbunătă
țire a instalațiilor și uti
lajelor. Pe această cale,
productivitatea muncii în
ultimii doi ani. la princi
palele operații, la rivehil
întreprinderii, s-a dublat.
...Spiritul de angaiare a
acestui tinăr colectiv se
probează prin rezultatele
muncii lui. El se măsoară
prin
numeroasele
nave
care nu primit pină a^im
botezul anei ne malul Du
nării, la Tuloea.

Ansamblul de dansuri populare al Clubului întreprinderii „23 August" din Capitală
Foto : Agerpres

Victoria, 15 23 77) : Aventuri
cu Scufița Roșie — 10; (Gră
dina de vară — salonul pă
pușii — CI. Victoriei 107) :
Dana și leul — 11

Filarmonica
,,George
Enescu" (15 68 75, sala Studlo) : „Comori
camerale".
Daniela Predescu — soprană, Dorin Predescu — flaut,
la pian Adrian Stoica —
17.30 ;
(Ateneul
Român) :
închiderea stagiunii de con
certe 1986—1987, dirijor Mi
hai Brediceanu — 19
® Opera Română (13 18 57) ;
Recital
de canto și balet
— 18
» Teatrul „Lucia Sturdza
Bulanclra"
(sala
Grădina
Icoanei) .: Dimineață pierdu
tă — 18
® Teatrul
Glulești
(sala
Majestic. 14 72 34) : Așteptam
pe altcineva — 19
® Teatrul
satlric-muzlcal
,.C. Tănase"
(sala
Savoy,
15 56 78) :
Ml se pare
că
mă-nsor — 19
<t Ansamblul artistic „Rap
sodia română" (13 13 00) : Pe
sub cetini, la izvoare — 18
© Teatrul „Țăndărică" (sala

cinema
0 Cuibul de viespi : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Pistruiatul I—II :
LIRA
(31 71 71)
—
9; 12; 15; 18,
PACEA (71 30 85) — 9; 12;
15; 18 '
O Pistruiatul III : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11: 13; 15; 17;
19. COSMOS (27 54 95) — 9;
11; 13; 15,15; 17,30; 19,30
• Păca'ă : MUNCA (21 50 97)
— 15: 18
• O zi la București : COTROCENI (49 48 48)
—
15;
17; 19
G Cucoana ChiritA : POPU
LAR (35 15 17). — 15; 17; 1.9.15
0 Pădurea
din
U-MInh :
BUZEȘTI (50 43 58) — 13; 15;
19

• Casa de lingă riu : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9; 11;
13,15: 15,30; 17,45: 20
© Jan pe șlep : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
© O farsă pentru cuscru :
PROGRESUL (23 94 10) — 15;
17; 19
& Adio, vară verde : STT.TDIO (59 53 15) — 9,30: 11,30;
13,30: 17,30
© Domnișoara Aurica: STUDIO (59 53 15) — 19,30
© Jandarmul si jandarmerițele : CIULEȘTI
(17 55 46)
— 9: 11: 13: ’5.15: 17.30: 19.30.
VOLGA (79 7126) — 9; 11;
13; 15; 17: 19
© Medalion Alain Delon :
PATRIA (11 86 25) — 9; 12.15:
15,45: 19.15
© Rocky
I î
CUT,TU’?. •' rj
(83 50 13)
9; 11,15: 13,30;
15.45: 18
© Omagiu romanței — Ioana
Radu : CULTURAL (83 50 13)
— 20.15
d* Mari regizori, mari actori:
SCALA (11 03 72) — 9: 11.30:
14.15; 17: 19.45
© Perimbaba, zlna bună :
DQINA (16 35 38) — 9: 11 : 13
® Program special
pentru
t’nerrt : DOINA (16 35 33)
15: 17; 19

resant grupaj de 30 de documente româ
nești și străine, privitoare la lupta români
lor pentru dobindirea și consolidarea inde
pendenței de stat (1857—1879). este publi
cat in „Revista arhivelor" nr. 2/1987. In
tr-un apel din 7 septembrie 1877 al Pre
fecturii județului Dolj pentru stringerea
fondurilor bănești în vederea cumpărării a
2 000 de puști pentru soldatii români se arăta ; „Sper și. mai bine zicind. cred că pa
triotismul român va birui chiar sărăcia și
succesul va fi așa de mare pe cit este și
numele de român, iar generația noastră va
transmite celor viitori aceleași suveniruri
pe care străbunii noștri le-au lăsat". In
tr-un alt document din octombrie 1879, în
care locuitorii bulgari stabiliți in Româ
nia evocă cu recunoștință largul sprijin
acordat de poporul român luptei de eman
cipare a poporului bulgar, se spune. între
altele : „Aici, in această țară binecuvintată, am găsit noi sprijin și mingiiere ; aici am găsit un acoperiș ocrotitor atunci cind am fost siliți să ne părăsim ca
sele și părinții ; aici ne-am bucurat de os
pitalitatea cea mai binevoitoare, de o exis
tență bună, de siguranța vieții și avutului
nostru; aici am avut parte, fără deosebire,
de toate drepturile și toate libertățile care
constituie podoaba României". Subliniind
„avintul măreț" cu care „copiii viteji ai
României" au luat parte la războiul rusoromâno-otoman din 1877—78, același document continuă : „Ospitalitatea, sprijinul și
mingîierea care le-am găsit în România
nu le vom uita niciodată și niciodată nu
vom putea plăti sîngele pe care România
l-a vărsat pentru noi. Azi avem și noi
țara noastră, căminul nostru ; ele
' sint
deschise, ca și inimile noastre, fiecărui
român. De secole bulgarii au trăit ca frații
cu românii și așa va fi și de aici înainte".

• AȘEZAREA DACICĂ DE LA
MEREȘTI-HARGHITA. In cursul anului 1986, sub conducerea arheologului dr.
Ștefan Ferenczi au început cercetările sis
tematice în stațiunea arheologică de la
Merești (Dîmbul Pipașilor), una dintre nu
meroasele așezări străvechi atestate pe me
leagurile Harghitei. Despre primele rezul
tate ale investigațiilor ne-a scris Viorica
Șoiom, de la Complexul muzeal județean
Harghita :
— Situată pe o stincă ale cărei laturi de
sud-vest, vest și nord-vest sint foarte
abrupte, avînd pe partea de nord-est un
șanț și val de pămînt, așezarea de la Me
rești. aflată la intrarea în Cheile Vîrghișului, oferea locuitorilor, pe lîngă o poziție
strategică excelentă, și posibilitatea de
control a unei întinse zone. Dispusă pe
mai multe terase, așezarea a avut o lungă
durată, fapt dovedit de materialul arheo
logic descoperit care provine din epoca
bronzului
(cultura
Witenberg),
prima
virstă a fierului, epoca dacică și medieva
lă. Locuirea cea mai intensă a zonei a fost
in epoca dacică (secolele I î.e.n. — I e.n.).
Ponderea o deține, ca peste tot în așeză
rile similare, ceramica, lucrată cu mina sau
la roată. Din categoria vaselor lucrate cu
mina, cele mai numeroase sint vasele
borcan, străchinile, fructierele și vasele
bitronconice. Cu toate că erau făcute
pentru a servi nevoilor gospodărești zilni
ce. meșterii olari nu au renunțat la fru
mos, majoritatea vaselor fiind împodobite
cu briic alveolare sau crestate, cu linii
drepte sau ondulate, puncte, motive geo
metrice sau binecunoscutul .motiv al
„brădulețului". Ceramica fină, prin canti
tatea considerabilă în care se află, de
monstrează o așezare înstărită și înflori
toare. Alături de ceramică s-au găsit și o
serie de ustensile gospodărești (fragmente
de rîșniță, cute de gresie, greutăți pentru
războiul de țesut, fusaiole, fragmente de
seceri, unelte de os), precum și bucăți de
zgură sau chiar minereu de fier brut, ce
ilustrează diferitele ocupații ale populației.
Cercetările viitoare vor căuta să elucideze
o serie de probleme cum ar fi cele legate de
sistemul de fortificare, numărul locuințelor
și al amenajărilor gospodărești, legăturile
cu celelalte așezări dacice din zonă.

• AȘEZARE URBANĂ ME
DIEVALĂ LA RĂSĂRIT DE CARPATI. In istoria social-economică a Mol'
dovei din secolele XIV—XVII, un rol însemnat l-a avut așezarea urbană de la
Trotuș — ne scrie Al. Artimon, muzeograf
principal la Complexul muzeal județean
Bacău. Acest lucru se explică prin aceea
că orașul era situat în apropierea unei
vechi și însemnate ocne de sare și, tot
odată, în locul de unde începea drumul
care suia pe apa Oituzului înspre Tran
silvania. Date importante despre geneza și
evoluția istorică a orașului au adus-o cer
cetările arheologice întreprinse aici între
anii 1976—1986. Cu acest prilej au fost des
coperite 26 de locuințe, mai multe cup
toare și ateliere meșteșugărești etc. In
ventarul arheologic găsit ca urmare
a cercetărilor este deosebit de bogat, fiind
format 'din unelte meșteșugărești și
agricole, obiecte de podoabă,
arme,
piese de echipament și harnașament, ac
cesorii de îmbrăcăminte și încălțămin
te, ceramică de uz casnic și orna
mentală. monede. Deosebit de intere
sante sînt cahlele care împodobeau inte
riorul locuințelor orășenilor, acestea fiind
și
decorate cu motive florale, vegetale
cavaleri
geometrice, cu reprezentări de
medievali. Unele din aceste cahle au inscripții.

• O SERBARE A ABSOLVEN
ȚILOR DE LICEU DE ACUM 77
DE ANI. Colaboratorul nostru prof. Gavril Irimescu, de la filiala județeană Su
ceava a Arhivelor Statului, ne scrie despre
manifestarea sărbătorească a absolvenților
— promoția 1910 — gimnaziului din Suceava
(aflată pe atunci în imperiul habsburgic),
așa cum a relatat-o ziarul „Patria" din
2 octombrie același an. Se desprind din re
latare atmosfera de un înălțător patriotism
in care s-a desfășurat serbarea, simțămin
tele de unitate națională care-i animau pe
participanți. „Sala a fost foarte frumos
decorată — scria ziarul. Atirnau sus pe
perete chipurile lui Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu și Nicolae Iorga..
Erau simbolizate in chipurile lui Eminescu și Ciprian adevăratele ramuri
de artă, iar în Iorga cea mai curată
știință condusă de nobilul simț pentru
neam !“ Erau expuse, de asemenea, intre
altele, portretele lui Ștefan cel Mare și
Mihai Viteazul, ca și panglici de mătase
tricoloră. Și tuturora li s-a părut, așa cum
a simțit reporterul prezent la festivitate, că
marii înaintași șoptesc celor de față :
„Copii... să nu uitați de datoria vieții voas
tre. în voi e nădejdea neamului".

Grupaj

realizat

Silviu ACHIM
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

A APĂRUT:

Vă mulțumesc în mod călduros. în numele meu personal și al poporului
portughez, pentru amabilul mesaj pe care ați avut bunăvoința să mi-1
adresați cu prilejul Zilei naționale a Portugaliei, care. în acest an. a marcat
deschiderea oficială a aniversărilor prilejuite de cel de-al V-lea centenar
al descoperirilor maritime portugheze.

NICOLAE CEAUȘESCU

MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Exprim Excelentei Voastre cele mai vii mulțumiri pentru amabilele
urări transmise cu ocazia sărbătoririi oficiale a aniversării mele.
Vă adresez, la rîndul meu. cele mai bune urări de fericire personală și
da prosperitate pentru poporul român.

Cuvîntare la Plenara comună
a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii
și a Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale

Noua carte de vizită a unui
vechi cartier berlinez

24 iunie 1987
EDITURA POLITICA

JEAN
,

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Marele Duce al Luxemburgului
'■7'

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

I

Președintele Republicii Socialiste România
Survolarea teritoriului Republicii Socialiste România, ocazionată de vi
zita mea de stat în Regatul Hașemit al Iordaniei. îmi oferă plăcutul prilej
da a transmite Excelenței Voastre sincerele mele salutări.
Alătur acestora cele mai bune urări de fericire personală, precum și
pentru un viitor fericit poporului român.

KURT WALDHEIM
Președinte Federal
al Republicii Austria

Cronica

zilei

Tovarășii Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, și Dimitrie Ancuta. viceprim-ministru,
au primit, joi. pe Raymond Ravenel,
președintele Comitetului Franța—
România din cadrul Consiliului Na
tional al Patronatului Francez, di
rector general la Societatea .,Citroen
Automobile", aflat într-o vizită în
țara noastră.
Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea în continuare a co
laborării economice între întreprin
deri industriale și comerciale româ
nești și franceze.
★

La invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul
Sun Jiazheng. membru supleant al
C.C. al P. C. Chinez, secretar al Co
mitetului
provincial Jiangsu al
P.C.C., a efectuat o vizită de docu
mentare în țara noastră în perioada
18 iunie — 2 iulie a.c.
în timpul vizitei, delegația a avut
întîlniri pentru schimb de experien
ță la C.C. al P.C.R., precum și la
Comitetele județene Constanța, Tulcea, Brașov
și Sibiu ale
P.C.R.
Oaspeții chinezi au vizitat obiective
economice și social-culturale din Ca
pitală și din județe.
La încheierea vizitei, delegația de
activiști ai P. C. Chinez a fost pri
mită de tovarășul Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
în cadrul convorbirii care a avut loc
cu acest prilej, au fost evocate bu
nele raporturi de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez,
dintre popoarele român și chinez,
care s-au dezvoltat continuu, pe baza
înțelegerilor convenite la nivelul cel
mai înalt, în interesul edificării noii
of-înduiri sociale în România și Chi
na, al cauzei generale a socialismu
lui șl păcii.
«La întrevedere a participat Yu
Hongliang, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

Prin decret prezidențial, tovarășul
Petre Tănăsie, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar, a fost numit
în calitate de reprezentant perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia la O.N.U., in locul tovarășului
Teodor Marinescu, care a fost reche
mat.
★

Prin decret prezidențial, tovarășul
Vicențiu Constantin Dan a fost nu
mit in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al, Re
publicii Socialiste România in Re
publica Arabă Egipt in locul tova
rășului Ioan Cozma, care a fost re
chemat.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
telor Unite ale Americii, joi a avut
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din această țară și un film documentar
american.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
A fost prezent Roger Kirk, amba
sadorul
Statelor Unite la
Bucu
rești.
La cinematograful „Studio" din
Capitală s-a desfășurat, joi. „Gala
filmului din Republica Algeriană
Democratică și Populară", manifes
tare organizată cu prilejul celei de-a
25-a aniversări a independenței Al
geriei.
La spectacol au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației
Socialiste,
Ministerului
Afacerilor Externe. I.R.R.C.S.. Aso
ciației cineaștilor. Centralei „Româniafilm", alți oameni de artă și cul
tură.
Au fost prezenți membri ai Am
basadei Algeriei la București, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice
acreditați in țara noastră.
(Agerpres).

*

VALEA DE BRAZI : Complexe de mare productivitate
Ieri. 2 iulie, colectivul de muncă de la una dintre cele țnai noi mine
ale Văii Jiului — Valea de Brazi — a fost martorul unui eveniment
deosebit : intrarea in producție a primului complex de susținere și tăiere
mecanizată a cărbunelui. Este un complex de mare productivitate, de
fabricație românească. Directorul minei. Carol Schreter. ne-a spus :
— înfăptuind programul de mecanizare, modernizare și automatizare
a unor lucrări miniere, am pus astăzi în funcțiune acest prim complex
de mare înălțime, care va lucra pe un front lung de 100 metri și va
realiza o producție zilnică de 700—800 tone cărbune. Tot in aceste zile
am început pregătirile pentru introducerea unui nou complex mecanizat
și tot de mare înălțime și productivitate, care va avea un front de lucru
lung de 150 metri. (Sabin Cerbu).

MUREȘ : înainte de termen
Lucrătorii Trustului antrepriză
generală de construcții montai Mu
reș înscriu noi fapte de muncă în
cronica întrecerii socialiste. Astfel,
ca rezultat al organizării judicioa
se a muncii pe fiecare șantier,
utilizării
pe scară largă a unor
materiale de construcții locale, ei
au predat „la cheie" noi aparta
mente pentru oamenii muncii. Pînă
ieri, constructorii mureșeni au rea
lizat peste planul „la zi" aproape
100 de apartamente. în continuare,
ei depun eforturi susținute pentru
finalizarea înainte de termen a tu
turor celor 1 745 de apartamente

TIMIȘOARA : Motoare electrice la export
Colectivul întreprinderii „Elec
tromotor"—Timișoara a pășit în
semestrul al doilea al anului cu un
spor la producția destinată ex
portului în valoare de 14 milioane
lei. Produsele cu marca acestei
unități sînt cunoscute în 30 de țări
de pe toate continentele. De ieri,
2 iulie, pe lista acestora s-a în
registrat încă o țară.
— Este vorba de Malayezia. res
pectiv de firma „Lee Industri
es", pentru care am pregătit

din Bacău. Și astfel viața se mai
confruntă cu caracterul abstract al
unor inițiative, cu lipsa lor de fi
nalitate. Se mai confruntă cu „pro
ducția" unor acțiuni politico-educa
tive „de serie". în legătură cu care
nu se poate spune nici pentru ce au
fost organizate, nici ce mentalități
vor să combată ori ce modele de
gîndire. de responsabilitate iși pro
pun să promoveze. Dar astfel de si
tuații nu sînt reprezentative pentru
colectivele muncitorești din între
prinderile băcăuane. Regula gene
rală o constituie continuitatea și eficacitatea inițiativelor muncitorești.
Multe inițiative au o mare longevi
tate tocmai pentru că „focul" lor este
întreținut cu grijă ; tocmai pentru
că sint actualizate și reactualizate
fără încetare ; tocmai pentru că. de
parte de a se limita la un caracter
abstract, sînt concrete și reale prin
faptul că se raportează continuu la
situații concrete și reale.
Cum se naște o inițiativă ? Care
este drumul ei de la idee la aplicare,
la transpunerea în viață ?
La întreprinderea de mașini unel
te din Bacău ni s-a vorbit despre o
inițiativă cu un
puternic ecou în
rîndurile întregului colectiv. Este
vorba despre „Contul de economii".
Dacă cineva ar avea ideea bună să
realizeze filmul acestei acțiuni
ar
găsi un material documentar bogat
și interesant care să susțină scena
riul. S-a pornit de la o realitate :
aceea că resursa cea mai bogată și
mai sigură de materii prime și ener
gie o constituie economisirea mate
riilor prime și energiei. Cea dinții
lansare a rămas insă nefinalizată.
După o vreme s-a mai făcut o încer
care. dar rezultatul a fost același.
Nu se poate spune că nu se aduna
nimic in „contul de economii" al în
treprinderii. Realizări erau, dar ele
nu se datorau inițiativei în cauză.
Toate secțiile de producție adoptau
măsuri de economisire, măsuri gene
rale menite să determine creșterea
eficienței economice. Scopul inițiati
vei respective era însă mai înalt, se
dorea realizarea unei adevărate miș
cări de economisire care să cuprin
dă întregul colectiv al întreprinderii
și care să se soldeze cu idei și cu
soluții de natură să producă schim
bări radicale in valorificarea resur
selor materiale și de muncă. Dar
cum să se ajungă aici ? Comitetul
de partid a cerut părerea oamenilor.
Au fost consultați numeroși munci
tori, ingineri, tehnicieni, economiști.
Si ei au arătat că, prin ea însăși,
această inițiativă nu spune mare
lucru. S-a subliniat că ideea nu este
originală ; că nu au fost stabilite
obiective concrete ; că nu au fost
organizate acțiuni politico-educative
pentru susținerea ei. Iar criticile
s-au dovedit a fi bine venite. Era
însă nevoie de mai mult, adică de
soluții. Și oamenii au fost îndem
nați să facă propuneri concrete, să
arate ce contribuție își pot aduce ei
în această privință. Cei mai multi
au cerut timp de gîndire și Ii s-a
acordat. După ce au evaluat cerințe
le și posibilitățile, au revenit și și-au

spus punctul de vedere. Au rezul
tat multe propuneri valoroase.
Intrăm in secția mecanică univer
sală. De la început privirile sint atrase de materialele de propagandă
vizuală. Pe o tablă mare, o tablă asemânătoare acelora din sălile de
clasă, sînt inregistrate consumurile
de energie electrică : pe luni, pe
săptămini, pe zile. Dinamica lor esțe
redată de o curbă ce mișcă intre
doi indicatori : „planificat" și „reali
zat". O intrebare domină tabla : „Cu
ce contribuit! azi la contul de econo
mii al întreprinderii ?“ Și curba con
sumurilor arată că zilnic aceste con
tribuții sînt substanțiale, pentru că
zilnic cantitățile de energie consu
mată sint mai mici decît cele de
energie planificată. Deci ..contul de
economii" înregistrează zilnic depu
neri însemnate. Iar propaganda vi
zuală îi amintește fiecăruia, zilnic,
că are îndatoriri de economisire.
Aici, în secția mecanică universală,
pe un imens panou, prezentat în cu
lori atractive, citim : „Formația
maistrului Haret Vasile va realiza
pină la sfirșitul anului, cu materiale
economisite, o producție suplimenta
ră în valoare de 1,5 milioane lei, echivalînd cu o mașină de tip
R.P.O.R." ; acest panou, ca și altele
de acest fel. este așezat sus. în așa
fel încit să poată fi văzut de toți
membrii secției. Ni se spune că
scopul este dublu : pe de o parte, in
formația constituie un stimulent
pentru celelalte colective : pe de
altă parte, i se amintește continuu
colectivului în cauză că și-a asumat
un angajament pe care trebuie să-1
respecte. De altfel, la 30 mai forma
ția maistrului Haret depusese deja,
în „contul de economii", valori de
peste 750 000 lei. Ceea ce înseamnă
că pînă la sfirșitul anului angaja
mentul nu numai că va fi îndeplinit,
dar va fi depășit. Aici. în secția me
canică universală, intr-un climat de
întrecere reală pentru economii, s-a
născut o idee frumoasă, de fapt o
inițiativă ce se înscrie sub generi
cul acelei inițiative care a devenit,
azi. o realitate vie în toată între
prinderea și despre care vorbesc toți
membrii colectivului — „contul de
economii". La propunerea maistru
lui Haret a fost creat „Muzeul ve
chilor deprinderi". Aici. în acest
original muzeu, se poate vedea de
unde s-a pornit și unde s-a ajuns in
bătălia pentru economisirea materia
lelor deficitare. Iată o conductă de
cupru. O mostră a vechilor deprin
deri. Pentru că era puternică, aici,
convingerea că astfel de conducte
nu se pot face decit din cupru, care
este ușor de îndoit. Dar a apărut o
idee, apoi ideea a devenit faptă și,
azi. un dispozitiv de îndoit oțel a de
terminat trimiterea la muzeu a con
ductei de cupru. Sau penele de
bronz, al căror loc este. acum, tot in
muzeu. La un subansamblu se folo
seau patru pene de bronz de cite 5
kg fiecare. Acum se folosește la o
pană o masă mică de bronz, de nu
mai 1 kg, care este placată cu oțel.
Și în loc de 20 de kg de bronz, se
consumă numai 4 kg. Sau capacele
de aluminiu. Ele aveau o greutate de
5 kg și un diametru de 600 de mm.
Au ajuns în muzeu, fiind înlocuite

spre expediere primul lot
de
motoare electrice monofazate echi
pate cu condensatori — ne spune
economista
Rodica Muia, șefa
compartimentului export. Și ne
bucură faptul că am putut con
semna de la început aprecieri elo
gioase privind performantele tehnico-economice și de fiabilitate
ridicate ale motoarelor electrioe
fabricate de colectivul nostru. (Ce
zar Ioana).

URZICENI : Locatarii în sprijinul constructorilor
Orașul Urziceni cu
noaște și in acest an o
puternică
dezvoltare
social-edilitară.
Ieri,
constructorii au în
cheiat
lucrările
de
execuție la un nou au
samblu de locuințe,
Printre noii locatari

se numără muncitorii
_________
și specialiștii de la în
treprinderea de ferite,
Întreprinderea pentru
material
sport-camping. Fabrica de ma
teriale pentru con
strucții și altele. Este
de semnalat faptul că

Pe drumul cel mai scurt de la idee la practică
(Urmare din pag. I)

care au mai rămas, din planul pe
acest an. majoritatea fiind în sta
dii avansate de execuție. Totodată,
în vederea asigurării din timp a
frontului de lucru pentru iarna
viitoare, constructorii de locuințe
mureșeni au început în aceste zile
lucrărilela
_ alte 175 apartamente.
Este de remarcat că o bună parte
din apartamentele date în folosin
ță în ultima perioadă au drept sur
să de încălzire si de asigurare a
apei calde menajere agenti termici
primari recuperați de la instala
țiile industriale. (Gheorghe Giur
giu).

cu capace de oțel, care cintăresc nu
mai 3 kg și au un diametru de nu
mai 350 de mm. Așadar, pentru ca
o inițiativă să aibă ecou și să se sol
deze cu realizări, remarcabile nu este
totul ca ea să fie lansată. Se impune
ca oamenii să fie convinși de nece
sitatea obiectivelor stabilite, a țelu
rilor propuse. Par, mai cu seamă, ca
„focul" inițiativei să fie întreținut
continuu, zi de zi. de o susținută
muncă politico-educativă.
Această idee este întărită și de o
serie de fapte aflate la Combinatul
de celuloză și hîrtie „Letea". O ini
țiativă se dovedește a fi. aici, gene
ratoare de multe alte inițiative. Este
vorba despre „sfatul de joi seara".
Săptămînal, in fiecare joi. la orele
18, la punctul de informare și docu
mentare se dezbat idei. Toate ideile
ce apar în cadrul colectivului, de
joi pină joi, toate propunerile de
promovare a progresului tehnic, de
perfecționare a tehnologiilor, de reducere a Consumurilor de materii
prime și energie, de îmbunătățire a
activității
politico-educative
sint
centralizate, iar joi seara sint anali
zate în cadrul unui „sfat" larg, alcă
tuit din membri ai comitetului de
partid, ai conducerii întreprinderii,
de specialiști, cu participarea celor
ce au făcut propunerile și a tutu
ror celor care au ceva de spus sau
vor numai să asiste la dezbateri.
De fiecare dată, dezbaterile sînt aprinse. Și de fiecare dată ele se sol
dează cu nutneroase idei și propu
neri valoroase menite să determine
perfecționarea
muncii
productive
sau a muncii politice. Aici s-au
născut foarte multe alte inițiative
care sînt deja consacrate și a căror
utilitate este certă. Faptul că fiecare
idee, fie că are sau nu are valoare,
este prezentată și analizată, că idei
bune sint in totalitate aplicate are
o mare însemnătate, reprezentind un
stimulent real spre îndrăzneală crea
toare. spre afirmarea spiritului de
inițiativă. Răspunderea fată de această inițiativă, seriozitatea cu care
se aplică, rigoarea față de regulile
stabilite sînt factori care statornicesc, la nivelul întregului colectiv.
un climat de încredere. Și care determină un adevărat flux de idei.
De fapt, acolo unde există un cli
mat de respect pentru creativitate,
pentru spiritul de inițiativă, unde se
dorește cu adevărat perfecționarea
activității și se acționează in acest
sens. în toate acele locuri, așa cum
ne-am putut convinge cu prilejul
documentării realizate în județul
Bacău, apar inițiative, se dezvoltă
inițiative, se aplică în viață. în toate
aceste locuri inițiativele iși dovedesc
eficiența, in sensul că se soldează cu
rezultate remarcabile pe planul per
fecționării organizării, al moderni
zării producției, pe planul îmbună
tățirii activității politico-educative.
Desigur, numeroase inițiative contri
buie direct la îmbunătățirea muncii
politice. Dar, în general, munca po
litică este chemată să asigure cli
matul in care inițiativele apar și se
afirmă ca forme active de stimulare
a energiilor creatoare ale oamenilor
muncii, de însuflețire către rezul
tate superioare.

la executarea acestui
ansamblu, intr-o peri
oadă scurtă, care con
stituie un adevărat
record
in . materie,
constructorii au fost
sprijiniți îndettprgape
de beneficiarii, noilor
apartamente.
(Mihal
Vișo'lu).
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Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 3 iulie, ora 20 — 6 iulie, ora
20. In țară : Vremea va fi călduroasă,
îndeosebi în sudul tării. Cerul va fi
variabil, cu înnorări mai accentuate în
nordul șl nord-estul țării, iar la în
ceputul intervalului și în vest și sudvest. unde, pe alocuri, se vor semnala
averse de ploaie si descărcări electrice.
In rest, aceste fenomene se vor pro
duce Izolat. în cursul dimft-amiezelor.
mal ales în zonele
deluroase si de
munte. Izolat, condițiile
atmosferice
vor fi favorabile căderilor de grindină,
precum șl intensificărilor
trecătoare
ale vlntulul. avînd aspect de vlfelle.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 12 și 22 grade, iar cele maxime
între 24 si 34 grade, mai ridicate in
sudul tării. In București : Vreme căl
duroasă. Cerul, mai mult senin dimi
neața. va deveni favorabil averselor de
ploaie si descărcărilor electrice dun«amiaza. Vint slab pînă la
moderat.
Temperaturile minime vor oscila între
20 si 22 grade, iar cele maxime , intre
32 și 34 grade.

Vizitatorii
aceasta vara ai
Berlinului
sint impresionați îna
inte de toate de marile înnoiri
arhitecturale cu care metropola de
pe Spree se prezintă la jubileul de
750 de ani. Renăscută din ruine,
Piața Academiei și-a redobîndit
vestitul
palat de concerte —
„Schauspielhaus", operă, a renumi
tului arhitect
Schinkel. și cele
două Dom-uri. ce încadrează sime
tric impunătoarea clădire. în fru
moasa piață, pe lespezi de piatră,
constructorii au gravat fraze celebre ale unor personalități germane din domeniul artei și științei,
întilnim
cuvinte de prețuire la
adresa berlinezilor, ca această frază datorată lui Georg Wilhelm
Friedrich Hegel : ..O glumă berlineză valorează mai mult decit un
peisaj frumos".
Filozoful care a
petrecut ultimii 13 ani ai vieții în
Berlin, pînă în 1831, nu ar mai
recunoaște azi orașul. El a dobindit noi cartiere, cu populații de
sute de- mii locuitori : aspectul
vechilor sale magistrale sau bu
levarde a dobîndit, chiar in proce
sul de reconstrucție, o dată cu
prospețimea, și un plus de fru
musețe.
După o muncă entuziastă, în
cepută în 1981, constructorii și-au
retras in această primăvară sche
lele, oferind capitalei R.D.G. car
tierul Nikolaikirche. A fost un
șantier deosebit, conturat de ve
chea primărie berlineză și malul
riului Spree, in perimetrul consi
derat a fi leagănul orașului.
Pe aceăte locuri războiul trans
formase totul in mormane- de. rui
ne. Nikolaikirche, cel mai vechi
nyihyment arhitectural al orașului,
a fost distrusă, ca și celelalte clă• rliri .Mln'lut.- Dar. în numai șase
ani, muncitori și ingineri, restau
ratori și arhitecți din Berlin, din
regiunile Potsdam.
Suhl. KarlMarx-Stadt. Cottbus și Leipzig, au
ridicat un intreg cartier pentru
800 de familii, reconstruind și acest
monument transformat în centru de
expoziții al muzeului capitalei —
Mărkisches Museum. Se întregește
în acest mod cel mai mare muzeu
regional
de , istorie din R.D.G._,
care, prin exponatele sale, oferă
documente privind timpurile înde
părtate ale primelor urme de exis
tență umană în spațiul Berlinului,
precum și cele mai recente ilus
trări ale prezentului socialist.
„(jind am inceput lucrările de
reconstrucție a cartierului Niko
laikirche. ne spune conducătorul
șantierului. dr. Uwe Strathmann.
eram un tinăr
colectiv. Nici nu
eram toți berlinezi. Trebuiau gă
site soluții originale, deoarece, pe
o suprafață redusă, cuprinsă între
Primărie și malul Spreei. intre Pa
latul Republicii și istoricul Miihlendamm (dimbul morii), trebuia
ridicat un ansamblu de clădiri,

care să reunească istoricul cu mo
dernul".
La finele lunii ianuarie, cind am
vizitat șantierul, lucrările nu erau
în întregime încheiate. Imaginea de
ansamblu confirma însă reușita
arhitecților și constructorilor în re
zolvarea cu succes a sarcinii în
credințate. Solicitările șantierului,
unic prin specificul său, nu puteau
fi acoperite decit cu o mare dă
ruire din partea
constructorilor.
Nu’ era vorba nici de o reconstruc
ție, nici de construcții radical noi.
„Specialiștii — ne comunică înso
țitorii noștri — se aflau toată ziua
pe schele, iar noapte de noapte
cercetau cărți și documente despre
Berlin". Astfel, după vechi docu
mente,, în Nikolaikirchplatz. a fost
reconstruită casa în care a trăit
Lessing in 1752—1755 și unde scrii
torul și filozoful german a termi-

boiului. După unele amenajări da
la intersecția • cu vestita alee
„Unter den Linden", după ridicarea
hotelului „Metropol", a Centrului
internațional de comerț și a tea
trului
muzical
„Friedrichstadtpalast", cu cele ■ 1 900 locuri, bu
levardul a devenit in întregime un
vast șantier. Reconstrucția acestei
artere din inima metropolei ur
mează să desăvîrșească reamenajarea centrului istoric al Berlinu
lui. Aflăm de la arhitectul-șef,
dr. Roland Korn, că in noua lui
infățișare, care urmărește să armo
nizeze noul cu vechiul, pe acest
bulevard se vor construi pină în
1990 aproape 2 700
de locuințe,
trei școli, grădinițe și creșe. dis
pensare,
cluburi pentru tineret.
„Un cartier atrăgător — ne spune
interlocutorul — accesibil tuturor
categoriilor sociale din țara noas
tră".
Pe traseul său de doi kilometri
și
jumătate.
bulevardul
este
conceput să devină și un centru
de atracție pentru turiștii din tară
și de peste hotare, cu o variată
ofertă de magazine,
restaurante,
braserii și cafenele. La intersecția
cu Behrenstrasse, alături de Opera
comică. întreprinderile de specia
litate din R.D.G.. in colaborare cu
firma japoneză Kashima, au con
struit noul „Grand Hotel". în apro
piere, cunoscuta gară
Friedrich
strasse va fi dotată cu un nou edi
ficiu, care va servi și tranzitului
internațional.
„Prin munca noastră — ne măr
turisește
brigadierul-constructor,
Bernhard Apelt — noi, construc
torii unor asemenea clădiri și car
tiere, contribuim ca Berlinul, ca
pitala R.D.G.. sărși îndeplinească
misiunea *- definită, cu. claritate
în documentele P.S.U.G. — și anu
me de a păstra vii. intacte cuceri
rile și tradițiile istorice ale orașu
lui, care
contribuie la progresul
poporului nostru".
Programul de construcții pentru
capitala R.D.G. nu are precedent
în istoria orașului. El este realizat
și susținut prin eforturile tuturor
regiunilor țării, care participă atit
direct, prin brigăzile de construc
tori. cit și prin mașinile, utilajele
și materialele puse Ia dispoziția
capitalei. Ritmul construcțiilor ar
fi de neimaginat fără contribuția
celor 18 000 de tineri, care, in ca
drul „F.D.J.—Initiative", se află
de peste 10 ani pe șantierele Ber
linului, sosiți din întreaga repu
blică. Concomitent cu edificarea a
noi cartiere de- locuințe, cu reconstruirea și modernizarea unei
mari părți a celor uzate de vreme,
clădiri istorice vechi
numeroase
sînt chemate la o nouă viață. Este
ceea ce oferă prospețime și tineirețe metropolei de pe Spree în
anul său jubiliar.

însemnări
din R. D. Germană
nat ,,Minna von Barnhelm", una
din piesele sale in care combate
despotismul și intoleranța religioa
să. O placă, fixată pe clădirea din
Nikolaikirchhof nr. 7, amintește
despre popasul berlinez al scriito
rului. între Lessing și Moses Men
delssohn, ne spun documentele,
s-a
înfiripat, atunci, o trainică
prietenie, Întărită de pozițiile lor
raționaliste și iluministe. Pe strada
Poștei (Poststrasse), într-o locuință
ieftină „Schwjirzen. Adler", s-a
adăpostit în 1821 poetul Heinrich
Heine. Pe aceeași
stradă a fost
reconstruită, in stil gotic original,
vechea clădire a judecătoriei berlineze — Gerichtslaube. „Poststrasse"
păstrează și amintirea unor eveni
mente revoluționare din 1848 și
1918.
Dacă, odinioară, în cartier exista
și „olde Markt" — o
renumită
piață — iar unii meșteșugari își
vindeau produsele deschizînd vitri
nele direct spre stradă, astăzi măr
furile cele mai diverse, oferite de
meșteșugari, pot fi cumpărate in
„Haus des Handwerks". Cartierul
are 800 de apartamente de locuit,
mici și cochete magazine, precum
și localuri
tipice berlineze. cum
sint „Zur Rippe" și „Zum Paddenwirt".
Cu specificul său se prezintă
vizitatorului și un alt șantier din
centrul capitalei R.D.G. — este
vorba de artera ..Friedrichstrasse",
pe care constructorii și proiectanții
și-au propus să o transforme in
tr-unui din cele
mai
atractive
bulevarde ale Berlinului. Cu o is
torie de 300 de ani. Friedrich
strasse și-a schimbat de mai multe
ori înfățișarea, suferind, la rindul
ei, năpraznicele distrugeri ale răz-

Petre STANCESCU

În preajma Jocurilor Mondiale

FOTBAL

La 9 iulie, la hotelul Interconti
nental din Geneva, se va desfășura
! tragerea la sorți pentru cupele eu
ropene intercluburi. ediția 1987—88.
Pentru această tragere la sorți —
care stîrnește un mare interes prin
tre numeroșii susținători ai celor
cinci echipe românești înscrise în
, respectivele competiții — U.E.F.A. a
stabilit „capii de serii". Aflăm că
Steaua, Dinamo București și Uni
versitatea Craiova, pe baza palma
resurilor pe care le dețin, vor bene
ficia de situația de „capi de serii"
pentru tragerea la sorți a meciurilor
din primul tur. Alături de Steaua,
în „Cupa campionilor" sint „capi de
serii" F. C. Porto, Bayern M„ Di
namo Kiev, Real Madrid, Rapid
Viena, Anderlecht, Bordeaux și
Benfica. Printre „capii de serii" din
„Cupa cupelor", pe lingă Dinamo

București, mai figurează pe tablou
Ajax, Lokomotive Leipzig. Real Sociedad, F. C. Tirol. în „Cupa
U.E.F.A.", ca de obicei, echipe din
tre cele mai renumite : alături de
Universitatea Craiova — apar Goteborg, Juventus și Internazionale,
Aberdeen, Barcelona, Dundee Uni
ted etc.
Meciurile din primul tur al cupe
lor europene intercluburi se vor juca
la 16 și, respectiv. 30 septembrie.
Amintim partidele oficiale ale
echipelor reprezentative în 1987 Și
datele acestor meciuri : România
Danemarca (echipe olimpice), la 30
septembrie ; Albania — România. la
28 octombrie, și Austria — România,
la 18 noiembrie, ambele în campio
natul european pentru echipele re
prezentative A.

Datele viitoarelor campionate naționale
Prima etapă din turul campiona
tului diviziei A, ediția 1987—1988. va
avea loc la 23 august, iar ultima, la

13 decembrie. Divizia B va începe
la 30 august ; divizia C, la 6 septembrie.

Juniorii..
După ce vineri. 26 iunie, avusese
loc meciul de juniori, intre echipele
României și U.R.S.S. din prelimina
riile campionatului european, scor
4—1. la două zile distanță, duminică,
28 iunie, se desfășurau meciurile
finale ale campionatului nostru de
juniori Dinamo — Sportul studențesc
. (3—0) și finala „mică". Petrolul —
F.C.M. Brașov (4—3). în aceste patru
formații se reîntîlneau titularii echi
pei reprezentative victorioase vineri.
Răducioiu, Bucur (Dinamo), Stanici
(Sportul studențesc). Stan, Răchită
(Petrolul), Pîrvu (F.C.M. Brașov),

precum și unii dintre „rezerviștii"
- Matache
acelei reprezentative
(Dinamo), Necula (Sportul studen
țesc). Dîndăreanu (Petrolul), Tatu și
Todericiu (F.C.M. Brașov). Jucătorii
sublimați au și debutat în forma
țiile de seniori din divizia A. Nu
meroși juniori talentat! se află și
în echipele care nu au reușit să se
califice în cele două finale men
ționate mai sus — în special, la
Craiova (Viitorul si Universitatea),
centrul oel mai productiv din tară,
apoi la Steaua, F.C. Constanta,
Viitorul Pitești. Gloria Buzău, A.S.A.
Tg. Mureș și altele.

Marțea viitoare va pleca la Za
greb. in Iugoslavia, pentru a parti
cipa la Jocurile Mondiale Universi
tare 1987, un prim grup de sportivi
din lotul nostru reprezentativ studen
țesc. Din acest grup vor face parte
canoiști. caiaciști și caiaciste, îno
tătoare și gimnaste, care s-au pre
gătit intens pentru a reprezenta cu
onoare culorile mișcării noastresportive universitare, mișcare ce se
bucură de înalt prestigiu în sportul
internațional.
Regata de caiac-canoe este progra
mată intre 9 și 12 iulie, sportivii ro
mâni fiind înscriși la trei probe de ,
canoe, șase de caiac — masculin și
trei de caiac — feminin. în fruntea
acestei flotile.
„amiral" a revenit
campionul mondial Aurel Macarencu, unul dintre cei mai apreciați
sportivi din România. în probele de
natație feminină (9—14 iulie) vom
fi reprezentați de patru înotătoare
valoroase — bâimâreanca Noemi
Lung, deosebit de puternică în cele
mai dificile curse, de 200 m mixt și

400 m mixt, Aneta Pătrășcoiu (100 m
și 200 m spate), Palencsar Eniko (800
m liber) și Toth Timeea (50 m și 100
m liber). Sperăm că elevele antre
norului Gheorghe Dimeca ne vor aduce satisfacții și cu prilejul Uni
versiadei ’87.
Turneul de gimnastică feminină de
la Zagreb va avea loc la 10 iulie,
pentru clasamentele pe echipe și la
individual compus, urmind ca dumi
nică, 12 iulie, Ecaterina Szabo și co
legele ei de echipă să concureze și
pentru medaliile din finalele pe aparate. Alături de multipla campioa
nă Cati Szabo, în echipa de 4 gim
naste vor fi Laura Cutina. Lenuța
Rus și Dumitru Dana, iar ca rezervă
Mădălina Tănase. Ieri, întregul lot
reprezentativ de gimnastică a sus
ținut o verificare severă, cu arbitraj
și ambianță de mare turneu.
Loturile de atletism
(feminin și
masculin) și de canotaj (feminin și
masculin) vor pleca la Zagreb abia
la 12 iulie, concursurile fiind programate intre 13 și 19 iulie la atletism, iar regata între 15 și 18 iulie.
★

★

BOX. La Campionatele mondiale de
juniori de la Havana, la care parti
cipă și trei tineri pugiliști români,
au avut loc meciuri din sferturile
de finală. La categoria semimuscă
(48 kg), Nicolae Aliuță a fost între
cut la puncte de Talgai Tusupov
(U.R.S.S.).
în sferturile de finală ale catego
riei ușoară, pugilistul român Mihai
Leu l-a învins la puncte cu o de
cizie de 5—0 pe Boris Borisov (Bul
garia).
La categoria semimijlocie. Francisc Vastag (România) a cîștigat prin
k.o. tehnic în repriza a doua, me
ciul cu francezul Christophe Drapeau,
în urma victoriilor obținute in
această gală boxerii români Mihai
Leu si Francisc Vastag s-au califi
cat pentru semifinale.

TENIS. Turneul de Ia Wimbledon
a continuat cu disputarea partidelor
din sferturile de finală, in care ti-

Universitare

nărui jucător australian Pat Cash
l-a eliminat cu 6—3. 7—5, 6—4 pe
campionul suedez Mats Wilander, .
cotat al treilea favorit al concursului.
Alte rezultate : Jimmy Connors
(S.U.A.) — Slobodan Zivojinovici
(Iugoslavia) 7—6, 7—5, 6—3 ; Ivan
Lendl (Cehoslovacia) — Henri Leconte (Franța) 7—6. 6—3, 7—6 ; Stefan Edberg (Suedia) — Anders Jarryd (Suedia) — 4—6, 6—4. 6—1. 6—3.
în semifinale, Lendl îl va întîlni pe
Edberg, iar Connors va juca în com
pania lui Cash.

ȘAH. Turneul internațional de șah
„Someș 1987", desfășurat la Satu
Mare, a fost cîștigat de Vladimir
Ohotnik (U.R.S.S.), care a totalizat
10 puncte din 13 posibile. Pe locurile
următoare în clasamentul final s-au
situat Dragoș Dumitrache (România)
— 9,5 puncte. Parik Ștefanov (Româ
nia) și Dragan Kosici (Iugoslavia) —
cu cite 9 puncte.

Rubrică de

Valeriu MIRONESCU

încheierea convorbirilor

Vizita în R. P. D. Coreeană a unei delegații
a U. G. S. R.

Primirea la președintele Mohamed Hosni Mubarak
CAIRO 2 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt. Moha
med Hosni Mubarak, l-a primit, joi,
pe primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. care
face o vizită oficială în Egipt, la
invitația primului ministi’u al aces
tei țări..
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu a fost trans
mis președintelui Mohamed Hosni
Mubarak și doamnei Suzanne Mubarak
un salut prietenesc. împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și fe
ricire. de noi și însemnate succese
in activitatea consacrată progresului
și prosperității poporului egiptean
prieten.
Exprimînd calde mulțumiri pentru
mesajul primit, președintele Repu
blicii Arabe Egipt a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. din partea
sa și a doamnei Mubarak, un cordial
salut de prietenie, împreună cu cele
mai calde urări de sănătate, feri
cire personală și succes, de progres
și prosperitate poporului român
prieten.

în cursul convorbirii
au fost
evocate relațiile de strînsă prie
tenie dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Mohamed Hosni Mubarak, convor
birile rodnice avute la Buourești și
Cairo, raporturile de strînsă con
lucrare statornicite între România
și Egipt.
Au fost subliniate atenția pe care
cele două țări o acordă aprofundării
și diversificării relațiilor româno-egiptene. în spiritul înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel, preocu
parea permanentă pentru a se con
feri acestor relații un curs continuu
ascendent, stabilitate și perspectivă.
Au fost examinate pe larg posibi
litățile pe care le oferă economiile
celor două țări în direcția dezvoltării
și diversificării relațiilor economice
dintre România și Egipt, identificării unor noi proiecte de cooperare și
unor modalități de soluționare a pro
blemelor economice de interes re
ciproc.
în timpul întrevederii s-a realizat
o trecere în revistă a preocupărilor
actuale ale celor două țări pe pla
nul dezvoltării ' economico-sociale.
Totodată, s-a procedat la un schimb
de păreri asupra unor probleme ma
jore ale vieții internaționale.

★

★
După primire, președintele Moha
med Hosni Mubarak a reținut pe
tovarășul Constantin Dăscălescu la
dejun, la care au participat membrii
delegațiilor oficiale ale celor două
țări.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-minis-

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a sosit joi în capitala
Republicii Arabe Egipt într-o vizită
oficială, la invitațiai primului ministru
egiptean, Atef Mohamed
Naguib Sedki.
Pe aeroportul internațional din
Cairo, oaspetele a fost intimpinat și
salutat de primul ministru egiptean,
de membri ai guvernului, de alte
persoane oficiale egiptene.

V

Acțiuni și luări de poziție

pentru încetarea cursei înarmărilor
— - j
I

Oprirea cursei înarmărilor și trecerea cit mai curind la măsuri
concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru
înlăturarea pericolului unui război nimicitor și canalizarea resurselor
materiale și umane ale planetei în direcția progresului și ridicării
nivelului de civilizație al tuturor • popoarelor — acestor obiective
nobile le sint consacrate mitinguri și alte acțiuni desfășurate zilnic
in numeroase țări ale lumii.

PHENIAN 2 (Agerpres). — La in
vitația Federației Generale a Sin
dicatelor din Coreea, o delegație a
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România, condusă de tovarășul Miu
Dobrescu. membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Consiliului Central al
U.G.S.R.. a efectuat o vizită de
schimb de experiență în R.P.D. Co
reeană.
Delegația U.G.S.R. a purtat con
vorbiri cu o delegație a sindicatelor
coreene, condusă de Kim Bong Ju,
membru al Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Comitetului Central al Fe-

deratiei Generale a Sindicatelor din
Coreea. De asemenea, a participat,
la Phenian, la o adunare consacrată
prieteniei româno-coreene.
In. cadrul convorbirilor s-a făcut
un larg schimb de informații în le
gătură cu realizările de seamă ale
oamenilor muncii din România și
R.P.D. Coreeană in construcția so
cietății socialiste și în legătură cu
preocupările și sarcinile actuale ale
sindicatelor din cele două țări.
Delegația U.G.S.R. a reafirmat solidaritatea oamenilor muncii din
România cu lupta dreaptă a poporu
lui coreean pentru reunificarea paș
nică și independentă a patriei sale.

Lucrările noului parlament italian
Conform înțelegerii dintre grupu
rile parlamentare pentru funcția . de
președinte al Camerei Deputaților
candidează Nilde Jotti. din partea
Partidului Comunist.
Agențiile de presă relevă că reluarea lucrărilor parlamentare are
Joc intr-un moment cîn-d situația politică a tării este complexă, ca urmare a faptului că nu s-a degajat
<
nici o soluție cu privire la formarea noului guvern, care să reflecte
i
raportul de forte reieșit îni urma
alegerilor.

ROMA 2 (Agerpres). — La Roma
au început- joi lucrările parlamen
tului italian in. componenta rezulta
tă în urma alegerilor legislative des
fășurate la 14 și 15 Iunie. După ce
partidele politice și-au desemnat
președinții grupurilor parlamentare,
cei 630 membri ai Camerei Deputaților și cei 315 senatori au fost che
mați să procedeze la alegerea pre
ședinților camerelor. Ca președinte
al Senatului a fost ales Giovanni
Spadolini. lider al Partidului Repu
blican. care a anunțat cu acest pri
lej că va renunța la funcția sa cjin
cadrul partidului.

TOKIO 2 (Agerpres). — Comuni
catul de presă dat publicității la
încheierea vizitei oficiale in Japonia
a lui Wojciech Jaruzelski, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Po
lone, subliniază că în cadrul convor
birilor cu primul ministru al țăriigazdă, Yasuhiro Nakasone. s-a pro
cedat la un schimb de păreri pri
vind relațiile bilaterale, precum și în
legătură cu problemele majore ale
contemporaneității, inclusiv relațiile
Est-Vest, dezarmarea și securitatea
internațională — transmite agenția
P.A.P. Cei doi interlocutori au apre
ciat că pentru edificarea unei lumi
în securitate sint necesare reducerea
încordării și acțiuni în domeniul
reducerii înarmărilor. Părțile au
subliniat că se impun cu necesitate
eforturi din partea tuturor statelor
și popoarelor, inclusiv a Poloniei și
Japoniei, pentru consolidarea păcii.
Cele două părți, arată în încheiere
comunicatul, s-au informat reciproc
asupra unor probleme regionale. în
special asupra evoluțiilor din Euro
pa pe fundalul procesului C.S.C.E.,
precum și din Asia.

GEIMȚIILE DE PRESA
© - pe scurt

mativ 9 miliarde dolari — ca o con
diție prealabilă pentru anularea moratoriului menționat.

»

ÎNTREVEDERI
SOVIETO-INDIENE. La Moscova au avut loc,
joi, convorbiri între Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., și primul ministru al
Indiei, Rajiv Gandhi, sosit într-o
vizită oficială în capitala sovieti
că. După cum menționează agen
ția T.A.S.S., s-a procedat la un
schimb de vederi în legătură cu un
cerc larg de probleme actuale in
ternaționale și regionale. Totodată,
au fost examinate aspectele prin
cipale ale colaborării dintre cele
două țări pe diverse planuri.

CARACAS 2 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Caracas. în
cursul unei conferințe de presă or
ganizate cu prilejul vizitei sale în
Venezuela, ministrul Uruguayan de
externe. Enrique Iglesias, care de
ține si funcția de secretar executiv
in exercițiu al Consensului de la
Cartagena, (ce grupează țările din
regiune cu cele mai mari datorii
externe), a criticat măsurile comer
ciale discriminatorii la adresa pro
duselor de export latino-americane
impuse pe Piața mondială de Piața
comună (vest-europeană) si S.U.A.
— relatează agenția Prensa Latina.
El a menționat ca va expune poziția
comună a țărilor latino-americane în
această problemă, precum și în ceea
ce privește soluționarea problemei
datoriei externe regionale, la apro
piata Conferință a Națiunilor Unite
și
Dezvoltare
pentru
Comerț
(U.N.C.T.A.D.-VII).
de la Geneva,
punînd accentul pe faptul că statele
membre ale Consensului de la Car
tagena manifestă o preocupare deo
sebită fată de condițiile actuale ine
chitabile care reglementează plata
datoriei externe si. în genere, co
merțul mondial.

ÎNTÎLNIRE. Miercuri, la Moscova a avut loc o întîlnire intre
Mihail Gorbaciov. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și fostul
‘
’
președinte al S.U.A.. Jimmy Car
ter, aflat în vizită în Uniunea So
vietică. Au fost examinate, cu pre
cădere, probleme ale conflictelor
regionale, o atenție deosebită acordîndu-se evoluțiilor din Orientul
Mijlociu.

DEMERSURI. Primul ministru
tunisian. Rashid Sfar, l-a primit
pe reprezentantul permanent libian
la sediul Ligii Arabe din Tunis.
De asemenea, reprezentantul Marii
Jamahirii Arabe Libiene Populare
Socialiste s-a întîlnit cu șeful Bi
roului prezidențial și alte oficiali
tăți tunisiene. Surse diplomatice
relevă că aceste contacte pun în
evidență inițierea unor demersuri
în direcția normalizării relațiilor
tunisiano-libiene. Relațiile, dintre
cele
două țări au fost rupte In
1986.
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Pentru eliminarea rachetelor
cu rază medie de acțiune din Europa
BERLIN 2 (Agerpres). — Intr-o
declarație, Federația mondială a
sindicatelor învățătorilor și-a ex
primat speranța în realizarea grab
nică a unui acord privind elimina
rea rachetelor cu rază medie de
acțiune din Europa.
Federațiai — cuprinzînd sindicate
ce grupează 26 milioane de mem
bri — relevă,
releva, in declarație,
aeciarație. necwnecesitatea unei contribuții constructive
din partea guvernelor la soluțio
narea problemei eliminării rache
telor de pe continentul european.

BELGRAD 2 (Agerpres). — Un
milion de semnături pentru o Europă liberă de arme nucleare
este obiectivul pe care și-l propune
spre realizare in perioada imediat
următoare Liga iugoslavă pentru
pace, independență și egalitatea
popoarelor. După cum a declarat
președintele organizației, citat de
agenția Taniug, aceasta va da ex
presie
aspirațiilor de pace ale
Iugoslaviei, încadrîndu-se în efor
turile sale pentru eliminarea ar
melor nucleare de pe continentitl
european.

u
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Concluziile unui raport al Băncii Mondiale
î

Manifest în favoarea transformării țărilor nordice
într-o zonă lipsită de arme nucleare
>

STOCKHOLM 2 (Agerpres). —
Uniunea organizațiilor
social-democrate de tineret din țările nor
dice a dat publicității un manifest
în care se subliniază necesitatea
\ transformării nordului Europei în1 tr-o zonă fără arme nucleare.

\
\

Manifestul consacrat
protecției
mediului ambiant subliniază pe
ricolul pe care il prezintă acumu
larea de arme nucleare pentru în
săși viața pe Pămint. Documentul
evidențiază, de asemenea, necesita
tea cooperării țărilor nordice în do
meniul ecologic.

A

WASHINGTON 2 (Agerpres). —
într-un studiu consacrat situației in
ternaționale,
dat
publicității
la
Washington, Banca Mondială afirmă
că redresarea economică începută în
1983 continuă in ritm, lent, dar apre
ciază că se va ajunge la stagnare,
dacă nu recesiune, in cazul în care
guvernele nu vor adopta măsuri ur
gente. Documentul, citat de agen
țiile EFE și KUNA, reafirmă că
barierele comerciale îngreuiază în
economică
continuare relansarea
globală. Potrivit studiului B.I.R.D.,
este necesar ca, în perioada 1986—
1995. să se atingă indicii de creștere
prevăzuți — respectiv 4.3 la sută în
statele industrializate și 5.6 la sută
în țările în curs de dezvoltare. Co
merțul internațional, unul dintre
principalele instrumente ale redresă
rii economice, a avut de suferit, ca
urmare a dezechilibrului crescînd al
balanțelor comerciale între țările
industrializate — relevă studiul
B.I.R.D. în context, documentul avertizează asupra necesității solu
ționării unor probleme presante ale
acestor țări, între care sînt mențio-

nate marile deficite bugetare — în
special în Statele Unite — creșterea
șomajului, precum și accentuarea
tendințelor protecționiste. în legătu
ră cu acest ultim aspect, se aprecia
ză că. in 1986. S.U.A., Canada și ță
rile vest-europene și-au intensificat
barierele în calea accesului, pe pie
țele lor, al produselor provenind în
deosebi din statele în curs de dez
voltare.

panama:

• •

In apărarea suveranității naționale

„Furtună de proteste" — aceasta
a fost expresia folosită de numeroși
comentatori politici pentru a carac
teriza reacțiile stîrnite de aprobarea
de către Senatul american a unei
rezoluții care” cere demisia coman
dantului forțelor armate panameze,
generalul Antonio Noriega, in gene
re „încetarea amestecului militarilor
in treburile civile". (O rezoluție si
milară fusese aprobată anterior de
Comitetul pentru relațiile externe al
Camerei Reprezentanților). Președin
tele panamez. Arturo del Valle, sta
tul major al armatei. Ministerul de
Externe. Curtea supremă de justiție.
Universitatea din Ciudad de Pana
ma. alte instituții naționale și orga
nizații . populare au respins cu in
dignare rezoluția Senatului S.U.A.,
calificind-o drept un amestec in tre
burile interne panameze. Președin
tele panamez a apreciat că rezolu
ția Senatului S.U.A. constituie un
lucru „de neconceput si inaccepta
bil".
Se știe că. in ultimele săptămini.
in Panama s-au produs tulburări, in
cursul cărora s-au înregistrat cioc
niri de stradă, soldate cu răniți.
Aceste tulburări au intervenit in
urma declarațiilor fostului șef al
statului major, colonelul Diaz Her
rera. care a acuzat conducerea mi
litară. în special pe generalul No
riega. de fraudă electorală, corupție
politică si asasinat, dar nu a pre
zentat probe ale acestor denunțuri.
Pentru a curma valul de violentă,
autoritățile au instituit starea de
urgentă.
Așadar, pretextul pentru amintita
rezoluție a Senatului american l-au
•constituit neînțelegeri interne, a că
ror soluționare tine exclusiv de
competenta factorilor- de răspundere
panamezi.
De altfel, tocmai acest
aspect al disputei este cel mai des
invocat in sferele oficiale panameze.
Se subliniază, astfel. că Panama
constituie doar exemplul cel mai
recent al imixtiunii străine practic
permanente ce se exercită asupra
întregii Americi Centrale, de unde
si persistenta stării de încordare din

această zonă. Disimulat sau fățiș,
amestecul străin împiedică o solu
ționare pașnică a stării conflictuale
din zonă, cu implicații din cele mai
nocive pentru viata popoarelor din
țările respective, ca si pentru inte
resele păcii si securității internațio
nale. Imixtiunile includ deopotrivă
sprijinul acordat forțelor antisandiniste — așa-numiții „contras" — din
Nicaragua, blocada instituită in jurul
acestei republici, asistenta militară
oferită guvernului din Salvador cu
scopul de a stăvili lupta de rezisten
tă a forțelor populare grupate in
Frontul Farabundo Marti de Elibe
rare Națională etc.
De altfel, nu puțini observatori au
făcut, legătura între cele petrecute
in Panama, țară membră a „Grupu
lui de la Contadora". și faptul că în
ultima vreme s-au multiplicat ob
strucțiile ridicate de unele cercuri
din S.U.A. in calea eforturilor pe
care grupul amintit le depune de pa
tru ani pentru întronarea unei păci
durabile in America Centrală.
Într-o declarație cu totul neobiș
nuită in practica sa, statul major
al armatei panameze afirmă că. ..pe
bază de calomnii, șantaj, defăimări
si amenințări, inamicii din S.U.A.
ai statului Panama
in cîrdășie cu
anumite cercuri politice locale. în
cearcă să știrbească prestigiul tării
si al autorităților guvernamentale".
După părerea celor 19 ofițeri supe
riori care alcătuiesc statul major.
Senatul nord-ameri-can „încearcă să
rupă echilibrul
din aria Americii
Centrale spre a o transforma în
teatru de război".
O reacție promptă s-a înregistrat
si din partea forului legislativ pa
namez. Astfel, acesta s-a pronunțat
categoric contra rezoluției „ofensa
toare". care încearcă să dicteze gu
vernului panamez orientări in poli
tica internă, cum sublinia președin
tele parlamentului. Ovidio Diaz. El
adăuga că rezoluția în cauză repre
zintă expresia clară a unei „atitu
dini de mare putere".
Reunit in sesiune extraordinară,
parlamentul panamez a hotărît.

marți, restabilirea garanțiilor con
stitutionale. suspendate in urmă cu
trei săptămîni.
cind s-a introdus
starea de urgentă, ca urmare a va
lului de violentă. într-o scrisoare
adresată parlamentului, președintele
Del Valle arată că el este dispus la
..orice sacrificii pentru ca panamezii
să-și poată exercita ' dreptul inalie
nabil de a-si apăra patria, pe dea
supra oricăror diferente de opinie".
La rîndul lor. legiuitorii
................ panamezi
au ținut să explice că au decis
să ridice starea de urgentă pentru
ca poporul să poată manifesta contra intervenției Statelor Unite și nu
pentru ca ..un sector reacționar să
iasă din nou pe străzi cu intenția
limpede de a destabiliza ordinea
constituțională".
Știri de ultimă oră informează că
în fata ambasadei americane din
Ciudad de Panama a avut loc o mare
manifestație populară, la care
au
participat mii de persoane, inclusiv
unii miniștri, precum și alte perso
nalități politice de prim rang. Participanții au protestat vehement con
tra amestecului în treburile interne
ale țârii. Ca răspuns. S.U.A. au pro
cedat la închiderea consulatului lor
din Ciudad de Panama, precum și a
Bibliotecii americane din acest oraș,
considerînd. în același timp, ca „inac
ceptabilă" prezenta printre demon
stranți a unor membri ai guvernului,
ca și a președintelui partidului de
guvernămînt.
în diverse declarații publicate în
aceste zile de presa din Ciudad de
Panama se subliniază cu deosebire
faptul că imixtiuni de genul rezolu
ției Senatului S.U.A. sînt de natură
să le amintească panamezilor ade
vărul că pentru eradicarea politicii
de dominație nu este suficientă în
lăturarea structurilor politice de
subordonare, ci se cere, de aseme
nea. să fie lichidate acele mentali
tăți anacronice. în virtutea cărora
unii isi îngăduie să se erijeze in
..arbitri" ai situației dintr-o țară
sau alta. Declarațiile pun. totodată,
în evidentă ideea că. indiferent de
acuzațiile aduse, problema respecti-
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REPRESIUNI. Autoritățile chi
liene au intensificat acțiunile de
represiune împotriva forțelor de
stingă. în cartierele muncitorești
din capitală au fost organizate
razii polițienești, percheziții și
arestări. Pe străzi patrulează mili
tari, iar persoanele arestate sînt

••

(din actualitatea politică)
A

I

I_________________

WASHINGTON 2 (Agerpres). —
Africa este victima, iar Occidentul
beneficiarul, întrucit timp de secole
a acaparat tot mai multe bogății ale
acestui continent, a declarat Annar
Cassam, secretar general adjunct al
Asociației Internaționale de Dezvol
tare.
în 1984, țările în curs de dezvolta-

vă este de competenta exclusivă a
statului panamez.
O serie de comentatori dezvăluie
și un alt aspect al încordării inter
venite. Ei se referă la faptul că unii
senatori americani au mers atît de
departe, incit au refuzat să sprijine
un amendament in care se cerea
aplicarea tratatelor americano-panameze din 1979. care prevăd retro
cedarea Canalului Panama către
statul panamez pină la sfîrsitul aces
tui secol. Retrocedarea implică insă
retragerea integrală a bazelor mili
tare americane din zona Canalului,
care reprezintă cel mai puternic
bastion al S.U.A. în America Latină
și in Zona Caraibilor. Respingerea
amintită i-a determinat pe unii ob
servatori să privească întreaga afa
cere ca pe o Încercare a anumitor
cercuri politice americane de a evita
îndeplinirea tratatelor dintre S.U.A.
si Panama, cercurile în cauză fiind
interesate în menținerea si după
anul 2000 a cel puțin două baze mi
litare în zona Canalului Panama.
Confruntate cu o asemenea situa
ție delicată, autoritățile guvernamen
tale americane au socotit necesar să
facă unele precizări. în sensul că re
gretă atitudinea Senatului (unde, cum
se știe, majoritatea este deținută de
Partidul Democrat de opoziție) de
a nu sprijini amendamentul referitor
la aplicarea tratatelor asupra Cana
lului Panama, ca si cererea expresă
ca generalul Noriega să fie înlocuit.
Nu au lipsit nici luări de poziție
din partea unor state din zonă. Ast
fel. intr-un comunicat al Ministeru
lui de Externe al Republicii Nicara
gua este adresat un ane! tuturor
țărilor din America Latină și Caraibe de a-si stringe rindurile cen
tru apărarea suveranității Republicii
Panama si
respectarea tratatelor
privind Canalul Panama. Comunica
tul respectiv subliniază că guvernul
nicaraguan se solidarizează cu po
porul panamez și condamnă ..actele
de încălcare a suveranității aces
tuia".

V. OROS

VIENA 2 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat televiziunii austrie
ce, regele Hussein al Iordaniei a re
levat necesitatea organizării unei
conferințe internaționale care să aibă
drept scop reglementarea pașnică,
cuprinzătoare a problemei Orientului
Mijlociu. El a arătat că această con
ferință va avea sens numai dacă la
ea va participa Organizația pentru
Eliberarea Palestinei și va ajunge la
o reglementare pe baza rezoluțiilor
O.N.U.
AMMAN 2 (Agerpres). — Austria
sprijină eforturile in direcția con
vocării unei Conferințe internaționa
le în problema Orientului Mijlociu,
sub egida O.N.U., cu participarea tu
turor părților interesate, a declarat
la sosirea în capitala Iordaniei pre
ședintele Kurt Waldheim. Orice de
mers pentru soluționarea problemei
din această regiune trebuie să țină
cont de dreptul legitim la autode
terminare al poporului palestinian, a
spus
acesta, informează agenția
A.D.N.
CAIRO 2 (Agerpres). — Ministrul
egiptean de externe. Esmat Abdel
Meguid. a avut o întrevedere cu asis
tentul secretarului de stat al S.U.A.
pentru problemele Orientului Mijlo
ciu și Asiei de Sud. Richard Murphy,
aflat în vizită la Cairo. Au fost exa-
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Datoriile externe - o grea povară
pentru țările latino-americane
BRASILIA 2 (Agerpres). — Gu
vernul brazilian va relua, luna aceas
ta. negocierile cu F.M.I. și băncile
particulare străine privind modali
tatea de plată a datoriei externe a
tării, care se ridică. în prezent, la
aproximativ 115 miliarde, dolari,
transmite agenția de presă spaniolă
EFE. Ministrul brazilian al finanțe
lor. Luis Carlos Bresser Pereira, va
face, in acest scop, o vizită la Wa
shington. în zilele de 20 și 21 iulie —
s-a anunțat oficial la Brasilia.
Pe de altă
parte.
președintele
Băncii Centrale. Fernando Milliet. va
vizita New Yorkul. la sfirșitul lunii,
pentru a iniția negocieri cu membrii
Comitetului de consilieri in proble
ma1 datoriei externe ai principalelor
bănci particulare creditoare — au
informat aceleași surse oficiale bra
ziliene. care au ținut să preoizeze că
negocierile pot dura pină la sfîrsitul
anului.
Brazilia — notează agenția EFE —
a anunțat că. atita timp cit nu se
ajunge la un acord, va menține mo
ratoriul unilateral referitor la plata
dobînzilor si a altor amortizări la
împrumuturile făcute de la bănci
particulare străine. Totodată, ea va
cere creditorilor să refinanteze cel
puțin 50 la sută din plățile anuale
ale Braziliei privind dobînzile și amortizările — echivalînd cu aproxi-

ORIENTUL MIJLOCIU

ținute sub pază în săli și pe tere
nuri de sport. Observatorii din
Chile apreciază că noul val de re
presiuni reprezintă un răspuns al
autorităților la crearea în Chile a
unei noi coaliții democratice și
antifasciste — Stingă Unită, din
care fac parte Partidul Comunist,
aflat in ilegalitate, și o serie de
alte partide și organizații demo
cratice interzise.

DECLARAȚIE. Organizația de
solidaritate cu popoarele
afroasiatice a dat publicității o decla
rație în care își exprimă sprijinul
față de opoziția sud-coreeană în
lupta sa pentru democratizarea so
cietății și dobîndirea de drepturi
civile. Este condamnată atitudinea
autorităților sud-coreene care au
transformat țara într-o veritabilă
bază militară.
i
RENEGOCIERE. R. F. Germania
dorește să intensifice activitățile
«______
forței sale aeriene de la baza por
tugheză Beja. Acordurile bilate
rale privind această bază, semnate
în 1962, urmează să fie renegociate
la sfirșitul anului în curs, dar gu
vernul portughez dorește o mai
mare putere de decizie în admi
nistrarea ei și o reducere cores
punzătoare a celei vest-germane.
Baza de la Beja. a fost creată în
1964 ca principal centru de instruc
ție al forțelor aeriene ale R.F.G.
Situat în afara granițelor țării.

minate ultimele evoluții ale situației
din regiune și eforturile in direcția
convocării unei Conferințe internaționale in problema Orientului Mijlociu.
BEIRUT 2 (Agerpres). — O explozie s-a produs în noaptea de miercuri
spre joi in Beirutul de vest, cauzind
pagube materiale — transmit agen
țiile de presă. Totodată, in urma unui
incident izbucnit în apropiere de Ae
roportul Internațional Beirut. d,oi mi
litari ai armatei, naționale libaneze
și-au pierdut viata, iar un altul a
fost rănit.
Deținuții palestinieni din închisorile israeliene de pe malul vestic
■
al
Iordanului continuă, pentru a cincea
zi consecutiv, greva foamei declan
șată duminică. Agenția A.P.S. infor
mează că aceștia condamnă regimul
deosebit de sever la care sint supuși,
relevînd că sînt lipsiți de asistența
medicală minimă. Pe de altă parte,
A.P.S. arată că Tribunalul militar israelian din Nablus (Cisiordania) a
adoptat o nouă hotărîre arbitrară
care contravine intereselor generale
ale populației locale. Curtea a pus
sub acuzare pe unul dintre profesorii
Universității „Al Najah" invinuindu-1 de așa-zisă incitare la acțiuni
de rezistentă antiisraeliene.
(Agerpres)

prima de acest fel din zonă și își
propune să acționeze pentru coordonarea colaborării statelor regiunii in domeniul dezvoltării economice și menținerii stabilității și
securității în această parte a lumii.

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALĂ.
La Leningrad s-a deschis cea de-a
patra ediție a Expoziției interna
ționale specializate „Roboții in
dustriali — ’87". la care participă
96 de firme și întreprinderi d-e
profil din 19 țări.
ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută la
Havana, ambasadorul Boliviei in
...
Cuba a subliniat că între cele două
țări există multe puncte de con
vergență în probleme de politică
externă. între acestea el a citat
extinderea cooperării regionale si
promovarea principiilor mișcării
de nealiniere. Reprezentantul Bo
liviei a făcut un bilanț al rela
țiilor dintre cele două țări, apre
ciind că ele s-au dezvoltat continuu și s-au soldat cu rezultate
fructuoase, in avantajul ambelor
stata.

La
SEDIUL
UNESCO
din
Paris continuă lucrările reuniunii
medicale internaționale, consacrată
adoptării de măsuri împotriva
SIDA (Sindromul imunodeficientei
dobindite). în intervenția sa. Dr.
Jonathan Mann, directorul Progra
mului de combatere a SIDA al
Organizației Mondiale a Sănătății,
a relevat că bolnavi de această
maladie au fost înregistrați pină în
prezent în peste 100 d.e țări, DuDă
opinia sa. profilaxia este un mij
loc eficient de prevenire a răspindirii epidemiei.

CONFERINȚA. La centrul In
ternational din Viena se desfășoară
o conferință la nivel de experți
INSTITUT. în capitala Indiei s-a
guvernamentali pentru pregătirea
anunțat înființarea unui „Institut
noii convenții cu privire la com
internațional pentru studierea pro
baterea traficului ilegal de narco
blemelor care confruntă regiunea
tice și substanțe psihotrope. PartiAsiei și Pacificului", Organizația, . cipă specialiști din peste 50 de
cu statut neguvernamental, este
țări.
IN MEMORIA LUI BRÂNCUȘI. în cartierul Montparnasse din Paris,
în apropierea
unde
-------------- -atelierului
----------- - „,,„
= „a creat sculptorul Constantin Brâncuși,
a fost inaugurată o piață, căreia i s-a dat numele marelui artist român.
Inaugurarea a avut loc din inițiativa și în prezența primarului arondismentului 14. Au participat soția primului ministru francez, Jacques Chirac,
alte oficialități.

a treia

re nepetroliere au transferat 11 mi
liarde dolari din resursele lor în ță
rile bogate, 26 miliarde dolari in
1985 și 29 miliarde dolari în 1986.
Cassam a subliniat că raportul da
toriei față de veniturile anuale din
export a crescut la peste 200 la sută
între 1978 și 1985, în timp ce rapor
tul serviciului datoriei față de veni
turile din export s-a majorat la pes
te 40 la sută intre 1980 și 1985.
Comunitatea internațională a pri
mit cu satisfacție hotărîrea țărilor
africane de a trece la acțiuni fără
precedent menite să înlăture sub
dezvoltarea și sărăcia, așa cum re
zultă din Programul african de prio
rități pentru redresarea economică
pe perioada 1986—1990, a relevat
Cassam.
în pofida ajutorului primit și a
sfaturilor experților din lumea dez
voltată. în Africa s-a înregistrat în
mod sistematic un declin economic,
în ce privește recenta inițiativă pri
vind o conferință internațională,
consacrată
datoriilor,
răspunsul,
pină în prezent, a fost negativ. Reu
niunea Ia nivel înalt de la Veneția
a principalelor șapte țări occidentale
industrializate a ignorat ideea. iar
țările membre ale O.E.C.D. au res
pins din nou cererea Africii la Conferința Băncii Africane pentru Dezvoi tare de la Cairo, a conchis Cassam.

Mari pierderi pricinuite țărilor
din Africa australă de acțiunile
agresive ale regimului
de la Pretoria
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Datele publicate la Națiunile Uni
te indică un cost uman deosebit de
ridicat al politicii agresive, de desta
bilizare. promovată de regimul ra
sist de la Pretoria în Africa austra
lă, Astfel. statisticile privind situatia copiilor din țările ce fac parte
din Conferința de coordonare pentru dezvoltare a statelor din sudul
Africii (SADCC) arată că la 3,5 mi
lioane de nașteri, circa 750 000 de
copii mor înainte de a împlini cinci
ani. Această situație este imputabilă
direct sau indirect politicii regimului
de apartheid și decurge din distru
gerea caselor și instituțiilor sanita
re. din pierderile în sfera producției
Alimentare și din diminuarea fondu
rilor rezervate pentru ocrotirea să
nătății și pentru alimentație. în ce
privește consecințele pe plan econo
mic
ale
destabilizării
militare,
SADCC estimează că in
perioada
1980—1984 pagubele de război, stag
narea producției, cheltuielile milita
re, oprirea creșterii economice etc.
au însumat în întreaga rsgiune 10
miliarde dolari.

CE S-AR ÎNTÎMPLA DACĂ ?...
Mai zilele trecute, un avion al
forțelor militare americane
din
R.F.G. s-a prăbușit in cursul unui
zbor de rutină, pilotul pierzindu-și
viața, ceea ce, desigur, este un lu
cru regretabil, pierderea unei vieți
omenești, indiferent de împreju
rări, fiind ireparabilă. Avionul s-a
zdrobit de pămint în apropierea unei
baze unde erau staționate focoase
nucleare, tntimplarea a făcut ca un
accident, cu consecințe imprevizi
bile — chiar dacă armele nucleare
sint prevăzute, cum se știe, cu dis
pozitive speciale de siguranță —
să fie evitat. Dar dacă avionul ar
fi căzut in incinta bazei ori chiar
deasupra depozitului unde
erau
păstrate aceste cumplite instru
mente ale morții, oricît de bine ar
fi fost „asigurate" ? Cine ar putea
spune ce s-ar fi putut intîmpla ?
Să mergem insă mai departe pe
firul altor intimplări petrecute in
ultimele zile. Ziarele din intreaga
lume au transmis știrea, aproape
de necrezut, că trei rachete inter
conectate din dotarea N.A.S.A.
(Agenția americană pentru aero
nautică și spațiul cosmic) și desti
nate unor cercetări meteorologice
s-au autolansat. ca urmare a îm
prejurării că sistemul ce controla
declanșarea a fost lovit de trăsnet.
Calculul probabilităților arată că o
asemenea eventualitate este de una
la cîteva zeci de milioane de ca
zuri. Rachetele buclucașe au luat-o
razna, fără a se putea ști încotro
s-au îndreptat, deoarece sistemele
de urmărire s-au defectat, datori
tă aceleiași incredibile împrejurări.
Din fericire, „escapada" s-a soldat
fără urmări, pină la urmă „plimbărețele" căzind in ocean (baza res
pectivă se afla pe o insulă din
largul Atlanticului). Ce s-ar fi intimplat, însă, dacă, în loc să fie
înghițite de apele oceanului,
ar
fi căzut deasupra unei zone locui
te ? Și, mai ales, ce s-ar fi intimplat dacă, în loc de instrumente de
înregistrat date meteorologice, ra
chetele ar fi fost prevăzute cu în
cărcături nucleare, oricît de per
fecționate ar fi dispozitivele de si
guranță de care acestea dispun ?
tn fine, o
informație și mai
proaspătă anunță inițierea, la baza
navală de la Portsmouth (S.U.A.),
a unor manevre ultrasecrete „pe
computer", cu participarea unor
înalți reprezentanți ai forțelor ma
ritime americane și japoneze. Nu
există amănunte asupra modului
cum au decurs aceste
manevre,
tocmai avind in vedere carac

terul lor confidențial. O com
parație interesantă s-ar putea insă
face cu cele întimplate, cu puțin
timp
înainte,
la
reuniunea
interoccidentală la nivel înalt de la
Veneția. Cu acel prilej, sutele de
corespondenți de presă prezenți au
venit înarmați cu cele mai noi și
mai sofisticate mijloace de trans
misie — computerele personale :
textul întocmit apare pe un video
terminal, el poate fi corectat cu o
uimitoare ușurință și cu tot atita
ușurință și rapiditate ajunge, prin
simpla conectare la rețeaua tele
fonică, la sediul redacției, unde
este reprodus pe un videomonitor
prevăzut cu o imprimantă. Număr
că... Numai că tot acest sistem
ultraperfecționat s-a dovedit inu
til, întrucît rețeaua telefonică nu a
putut face față suprasolicitărilor și
corespondenții, s-au văzut nevoiți
să recurgă tot la vechiul și verifi
catul sistem al telexurilor. Iată de
ce nu se poate ști nici in ce mod
au decurs „manevrele pe compu
ter", pomenite mai sus, de vreme
ce chiar și „informațiile pe com
puter", evident mult mai simple,
nu au putut ajunge la destinație.
Firește, nu ar fi nici o nenorocire
dacă experiența cu „manevrele
computerizate" nu s-ar solda sau
nu s-a soldat cu rezultatele sconta
te. Se știe insă că sistemele de con
trol și comandă ale rachetelor nu
cleare sint și ele computerizate. Se
mai știe că nu o dată in trecut ra
darele acestor sisteme au' interpre
tat greșit, de pildă, zborul unor pă
sări sălbatice, confundindu-l cu
cel al unor rachete „inamice". Gre
șelile au putut fi corectate abia în
ultimul moment. Or, ce s-ar in
timpla dacă in sistemele de con
trol și comandă computerizate ale
rachetelor s-ar ivi o defecțiune de
felul celei de la Veneția ?
Simple întrebări retorice ? Din
păcate, realitatea escaladei tot mai
f renetice a înarmărilor arată că nu
poate fi vorba de așa ceva, că, in
condițiile acumulării unor canti
tăți tot mai uriașe de mijloace de
distrugere, întâmplarea, hazardul,
neprevăzutul pot oricînd provoca
un accident cu urmări catastrofale.
Iar singura modalitate de evitare a
unei asemenea perspective nu este
decit. stoparea acestei curse spre
neant, trecerea la măsuri autentice
de dezarmare, cu certitudinea că
în cazul unei asemenea acțiuni în
țelepte întrebările retorice ar de
veni cu adevărat inutile.

R. CĂPLESCU
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