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In spiritul dialogului democratic desfășurat permanent de secretarul general

al partidului cu oamenii muncii din toate domeniile vieții economico-sociale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru la Combinatul petrochimic Midia 
și la Institutul de cercetare și producție Palas-Constanța

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o nouâ vizită de 
lucru in județul Constanța,

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii con- 
stănțeni a prilejuit o analiză cu
prinzătoare a modului în care se 
îndeplinesc sarcinile prevăzute 
pentru acest an, obiectivele stabi
lite de Congresul al XIII-lea pen
tru actualul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat cu multă însufle
țire de colectivele de muncă din 
unitățile vizitate, care au exprimat 
cu satisfacție și respect sentimen
tele de nețărmurită dragoste și 
recunoștință ale tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc în acest județ 
pentru preocuparea statornică a 
secretarului general al partidului 
~a înfățișarea așezărilor dobroge- 

a întregii țări, să devină mai 
oritoare, ca viața tuturor ce- 
.■nilor patriei să fie tot mai 
speră. Cei prezenți au făcut o 
nire entuziastă tovarășului 
olae Ceaușescu, manifestîndu-și 
:uria de a se reîntîlni cu condu- 
orul iubit al partidului și sta- 
ui. S-a aplaudat și ovaționat în- 
ung, s-a scandat cu însuflețire : 
eaușescu — P.C.R. !“,. „Ceaușescu 
poporul !“, „Stima noastră și 

indria, Ceaușescu — România !“.
Vizita a început la COMBI- 
IATUL PETROCHIMIC Ml- 
)IA, construit la inițiativa secre- 
irului general al partidului, pre- 
edintele Republicii, tovarășul 
Jicolae Ceaușescu, obiectiv repre- 
:entativ al perioadei de mărețe în- 
ăptuiri inaugurată de Congresul 
il IX-lea al P.C.R.

La coborîrea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de primul secretar al Co
mitetului județean de partid, Mihai 
Marina.

O formațiune alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei 
a prezentat onorul.

Pionieri și șoimi ai patriei, ti
neri și tinere au oferit buchete de 
flori.

Vizita s-a constituit din primele 
momente într-un rodnic dialog de 
lucru, în cadrul căruia au fost e- 
xaminate probleme esențiale pri
vind activitatea desfășurată și re
zultatele obținute de colectivul a- 
cestei importante unități a petro
chimiei românești.

La analiza efectuată au parti
cipat tovarășii Gheorghe Oprea, 
Silviu Curticeanu, precum și mi
niștri, alte cadre de conducere și 
specialiști din producție și cerce
tare.

Directorul combinatului, Con
stantin Roncea, a prezentat etape
le de dezvoltare a acestei mari u- 
nități industriale. S-a arătat că a- 
proape toate instalațiile rafinăriei 
lacrează la capacitatea proiectată, 
jar unele au depășit parametrii 
prevăzuți. A fost înfățișat, totoda
tă, stadiul actual al realizării noi
lor instalații petrochimice, care se 
află în diverse faze de execuție 
sau în probe tehnologice. S-a pre
cizat că aceste obiective de mare 
complexitate, ca și tehnologiile 
prevăzute, sînt concepute de spe
cialiștii din cadrul unităților In
stitutului central de chimie.

în timpul vizitei au fost pre
zentați principalii indicatori de 
plan pe 1987 și pe întregul cinci
nal, relevîndu-se felul cum se ac
ționează pentru îndeplinirea lor.

O atenție deosebită a fost acor
dată analizării modului în care se 
înfăptuiesc programele de organi
zare șl modernizare a proceselor 
de producție prevăzute pentru ac
tualul cincinal, programe elabo
rate sub îndrumarea directă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și în- 
vățămîntului.

S-a evidențiat că prin finali
zarea măsurilor cuprinse în aceste 
importante programe se vor înre
gistra, la nivelul anului 1990 com
parativ cu 1985, o creștere de peste 
3 ori a producției, o dublare a 
productivității muncii, o mai bună 
valorificare a țițeiului prelucrat, 
sporirea eficienței întregii activi
tăți. Ilustrîndu-se cele de mai sus, 
a fost prezentat procedeul de mo
dernizare a instalației de reforma
re catalitică prin regenerarea con-

tinuă a catalizatorului, care per
mite obținerea unor importante 
sporuri de producție, componenți 
petrochimici noi, realizarea unor 
carburanți superiori și reducerea 
consumurilor energetice. Au fost 
relevate, în același timp, alte teh
nologii de vîrf, care vor asigura 
prelucrarea unor reziduuri petro
liere, recuperarea resurselor refo- 
losibile de energie și utilizarea a- 
cestora în principal în procesele 
tehnologice. Aplicarea acestor teh
nologii va contribui și la redu
cerea gradului de poluare a me" 
diulul înconjurător.

Pe parcursul vizitării unor uni
tăți de bază ale combinatului —

Vineri 31 iulie 1987 6 PAGINI - 50 BANI

instalațiile de reformare catalitică, 
de piroliză, de polipropilenă — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să se acționeze cu toată hotă- 
rîrea pentru urgentarea aplicării 
programelor de organizare și mo
dernizare a producției prevăzute 
pentru actualul cincinal. S-a indi
cat ca unele din aceste programe 
să fie revăzute împreună cu insti
tutele de cercetare de profil, pen
tru a se identifica noi soluții me
nite să conducă la creșterea sub
stanțială a ponderii produselor cu 
valoare ridicată. S-a indicat Mi
nisterului Industriei Petrochimice, 
centralei de resort, Institutului 
central de chimie și Combinatului 

de la Midia să conlucreze strîns 
și să găsească procedee mai efi
ciente pentru valorificarea supe
rioară a țițeiului. Secretarul gene
ral al partidului a cerut, totodată, 
să se ia măsuri energice în ve
derea punerii în funcțiune, într-un 
termen cît mai scurt, a instalațiilor 
aflate în fază avansată de con
strucție. A fost subliniată necesita
tea introducerii fișelor de calitate 
pentru utilajele și instalațiile din 
sectoarele chimic și petrochimic — 
acțiune menită să determine creș
terea răspunderii atît în faza de 
execuție, cît și la montaj.

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist. Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, 
30 iulie, in stațiunea Neptun, pe 
James Spicer, vicepreședintele Parti
dului Conservator din Marea Bri
tanie. președintele Departamentului 
relațiilor externe al partidului, aflat 
într-o vizită in țara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordiale salutări 
din partea liderului Partidului Con
servator din Marea Britanie. prim- 
ministru al guvernului britanic, 
Margaret Thatcher, șl a președintelui 
partidului, Norman Tebbit. în același

Roger Gailliez,
secretar general al Partidului Socialist Valon din Belgia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, in stațiunea Neptun, pe Roger 
Gailliez, secretar general al Partidu
lui Socialist Valon din Belgia, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efectuea
ză o vizită în țara noastră.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordiale urări de 
sănătate și fericire, de noi succese 
în activitatea ce o desfășoară pentru 
progresul și propășirea României.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat oaspe
telui un salut călduros și urări de 
noi succese în activitatea Partidului 
Socialist Valon din Belgia.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a procedat la o in
formare reciorocă cu privire la ac
tivitatea și preocupările celor două 
partide și a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale.

PREVEDERILE RECENTULUI DECRET

AL CONSILIULUI DE STAT STIMULEAZĂ PRETUTINDENI

Mobilizarea forțelor pentru îndeplinirea 
ritmică, integrală a planului la export

îneepind de mîine, 1 august, va 
intra in vigoare Decretul Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis
te România privind unele măsuri 
pentru creșterea cointeresării ma
teriale a oamenilor muncii, a în
treprinderilor in realizarea produc
ției de export si a exportului. în- 
scriindu-se în ansamblul măsurilor 
luate în mod constant de condu
cerea partidului și statului nostru, 
sub directa îndrumare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. pentru per
fectionarea sistemului de retribui
re a oamenilor muncii din toate 
domeniile de activitate, recentul 
decret vine să completeze regle
mentările actuale referitoare la sti
mularea personalului muncitor 
care contribuie la realizarea pro
ducției de export și a exportului.

Practic, se asigură în felul aces
ta un sistem unitar de cointeresare 
materială a tuturor oamenilor 
muncii care participă direct sau 
indirect Ia realizarea fondului de 
marfă contractat cu partenerii de 
peste hotare. Este deosebit de im
portant faptul că prevederile de
cretului se aplică și la unitățile 
care au stabilite prin plan sarcini 
cu privire la livrarea de materii 
prime, materiale, piese si suban- 
samble oe urmează a fi incorpo

timp, el a exprimat deosebite mul
țumiri pentru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
primului ministru a! guvernului bri
tanic și președintelui Partidului Con
servator din Marea Britanie un 
călduros salut și cele mai bune 
urări.

în cadrul’convorbirii au fost rele
vate bunele raoorturi de Drietenie și 
colaborare dintre România și Marea 
Britanie, apreciindu-se că există po
sibilități reale pentru dezvoltarea in 
continuare a acestor relații. îndeo
sebi în domeniul economic.

în acest cadru a fost evidențiat 
cursul ascendent al raporturilor de 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Valon 
din Belgia, întemeiate pe deplina 
egalitate în drepturi și respectul re
ciproc. S-a exprimat dorința dez
voltării și in viitor a acestor relații 
în interesul celor două partide, al 
întăririi prieteniei și colaborării din
tre România și Belgia, in folosul 
ambelor țări și popoare, a! cauzei 
păcii și înțelegerii între națiuni.

în cadrul schimbului de păreri în 
probleme ale vieții politice interna
ționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, și cu acest prilej, ro
lul și răspunderile deosebite ce 
revin statelor europene in înfăptui
rea dezarmării, îndeosebi a dezarmă
rii nucleare. în asigurarea păcii, în
tărirea colaborării și conlucrării pe 
continent. S-a relevat necesitatea 
continuării eforturilor pentru a se 
ajunge la acorduri concrete menite 
să contribuie la reducerea armamen

rate în producția de export a al
tor unități. Va trebui prin urma
re ca imediat. în fiecare județ și 
sector de activitate, in fiecare în
treprindere să se ia absolut toa
te măsurile necesare pentru reali
zarea cu prioritate a materialelor, 
pieselor si subansamblelor destina
te producției, de export.

Conducerea partidului a insistat 
în mod deosebit în ultimul timp 
asupra necesității de a se asigura 
cu prioritate. în întregime, baza 
de materii prime și materiale pen
tru producția de export. Aceasta 
este o problemă care trebuie să fie 
urmărită permanent, zi de zi. Tot
odată, se impune ca în fiecare în
treprindere să se aibă griiă ca a- 
ceastă bază materială să fie folo
sită numai pentru producția de ex
port si să nu i se dea altă desti
nație. Acum, există si un sistem 
de cointeresare materială stimula
tiv pentru realizarea cu priorita
te a producției de export, care cu
prinde în mod unitar întregul 
personal din acest domeniu de ac
tivitate. Deci, cu atît mai mult va 
trebui ca rezultatele obținute in do

IN PAGINA A 3-A a ziarului prezentăm experiența unor uni
tăți economice in realizarea producției de export, experiență 
care poate fi utilă și altor intreprinderi.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice mon
diale, îndeosebi problemele dezar
mării nucleare, ale soluționării pe 
cale pașnică, prin tratative, a dife
rendelor dintre state, ale luptei pen
tru întărirea securității, colaborării 
și păcii in Europa și în lume.

A fost subliniată necesitatea ca ță
rile și popoarele europene să-și 
asume, o răspundere mai mare și să 
aibă un rol tot mai activ în vederea 
eliminării rachetelor nucleare de pe 
continent, consolidării politicii de 
destindere si securitate. întăririi în
crederii și conlucrării între statele 
continentului, pentru realizarea unei 
Europe unite a păcii și colaborării.

telor nucleare și convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor militare, 
pentru instaurarea unui climat de 
pace, securitate, încredere și coope
rare în Europa și în întreaga lume. 
Au fost apreciate importanța înche
ierii unui acord intre U.R.S.S. și 
S.U.A., pe bază propunerilor formu
late de ambele părți, cu privire la 
retragerea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și a celor 
opera tiv-tacti ce.

în acest context s-a subliniat im
portanța întăririi conlucrării și co
laborării dintre partidele comuniste, 
socialiste, soclal-democrate, dintre 
toate forțele democratice și progre
siste în lupta pentru realizarea de 
înțelegeri corespunzătoare în dome
niul dezarmării, al întăririi securită
ții, colaborării și păcii pe continentul 
european și în întreaga lume.

La primire a participat tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C, al P.C.R.

meniul exportului să cunoască o 
imbunătătire simțitoare.

Experiența de pină acum de
monstrează că acolo unde organi
zațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii și-au exercitat cu e- 
xigentă răspunderile oe le revin, 
sarcinile de Plan Ia export nu nu
mai că au putut fi îndeplinite rit
mic și integral, ci au fost chiar 
si substanțial depășite. De aici se 
desprinde concluzia că prevederile 
de plan sint realiste, bine funda
mentate. in concordantă cu resur
sele disponibile si nu există nici 
un motiv obiectiv pentru neinde- 
plinirea lor. Rezultatele concrete 
obținute in fiecare întreprindere. în 
fiecare județ și ramură a econo
miei depind numai si numai de 
munca oamenilor, de măsurile teh
nice si organizatorice care se iau 
pentru folosirea Intensivă a capa
cităților de producție si a timpu
lui de lucru, de spiritul de iniția
tivă de care se dă dovadă, de re
ceptivitatea ' manifestată fată de 
cerințele partenerilor de peste hota
re si. în general față de tendin
țele manifestate pe Piața externă.
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Acțiuni permanente, eficiente pentru realizarea DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL SIBIU

programelor de modernizare a producției
Trecerea la o etapă nouă, supe

rioară. de dezvoltare intensiv-calita- 
tivă a economiei naționale este, 
așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organic legată 
de aplicarea celor mai eficiente 
măsuri pentru perfecționarea or
ganizării și modernizarea produc
ției. care presupune eforturi sus
ținute din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii în vederea înnoirii 
permanente a producției, promovării 
largi a cuceririlor științifice și teh
nice. sporirii mal accentuate a pro
ductivității muncii si creșterii mai 
susținute a eficientei economice, 
în vederea transpunerii în viață 
a acestor sarcini, în cele 
50 de unități economice din Cluj- 
Napoca au fost elaborate 
grame detaliate de măsuri privind 
perfecționarea organizări! si moder
nizarea producției. pentru a căror 
înfăptuire organele si organizațiile 
de partid au desfășurat si desfășoa
ră o susținută muncă organizatorică 
și politico-educativă. Ce a întreprins 
comitetul municipal de partid în 
scopul fundamentării judicioase a 
programelor si desfășurării in bune 
condiții a acestei 
țiuni 1 Ce 
tasează și. 
manifestă 
nizatiî de ____ r_.r__  .
menilor muncii ? Iată tema anchetei 
de fată.

— După cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului, pentru desfă
șurarea unitară, sistematică a aces- 

' tei acțiuni, au fost 
nivel de municipiu, 
toate cele peste 50 de 
comisii de coordonare 
cadre de conducere, specialiști, maiș
tri si muncitori cu o înaltă califica
re si o bogată experiență profesio
nală. inventatori si inovatori — ne-a 
spus tovarășul Ioan Fop. secretar 
al comitetului municipal de partid. 
Aceste comisii au desfășurat la în-

- eeout. împreună cu cadre de specia
liști din ministere si centrale și cu

. participarea directă a unor specia
liști din institutele de cercetare, 
proiectare si învățămint. o serie de 
analize în unitățile economice, pe 
baza cărora s-au elaborat propuneri 
de măsuri ; acestea au fost exami-

■ nate de consiliile oamenilor muncii 
. din întreprinderi, fiind de un real 
: fălos pentru întocmirea programelor
- proprii de perfecționare a organiză

rii si modernizare a producției. în 
multe unităti. comitetele de partid, 
împreună cu consiliile oamenilor 
muncii au întreprins consultări largi 
aie colectivelor de oameni ai muncii 
din secții si sectoare de producție, 
au analizat situațiile concrete de la 
fiecare loc de muncă, fluxurile de 
fabricație, tehnologiile folosite, pro
dusele aflate In fabricație, solicitîn-

■ du-se muncitorilor, inginerilor, maiș
trilor să facă propuneri pentru îm
bunătățirea întregii activități pro
ductive. Multe din aceste sugestii și 
propuneri au fost incluse în progra
mele de modernizare. Modul de fun
damentare si materializare a măsu-

. rilor cuprinse în aceste programe- a 
.. făcut obiectul unor controale si ana

lize ale comitetelor de partid, con
siliilor oamenilor muncii. în cadrul 
ședințelor de birou si plenarelor co
mitetului municipal de partid. Unele 
din aceste analize s-au desfășurat în 
unităti. ele avînd si un caracter de 
schimb de experiență. în prima eta
pă. în marea majoritate a unităților 
s-a urmărit să se aplice măsuri care, 
cu cheltuieli minime, să asigure valo
rificarea posibilităților proprii ale 
întreprinderilor prin mal buna or
ganizare a producției si muncii, am
plasarea judicioasă a unor ateliere 
si magazii, perfecționarea unor teh
nologii de fabricație, raționalizarea 
fluxurilor de prelucrare si transport 
intern, creșterea gradului de valori
ficare a materiilor prime, recupe
rarea si reutillza,rea unor materiale 
refolosibile si resurse energetice, cu

peste
pro-

importante ac- 
experiențe pozitive se de- 
totodată. oe neajunsuri se 
în activitatea unor orga- 
partid si consilii ale oa-

constituite la 
precum si în 
întreprinderi, 
formate din

în legătură cu anchetele publicate 
în ziarul „Scinteia" în numerele 
13 933 și 13 941, sub genericul 
„Respect față de cetățean, grijă față 
de fondul locativ". în oare se cri
ticau o serie de neajunsuri organiza
torice, acte de indisciplină în mun
că și financiară întilnite la I.C.R.A.L. 
Giulești și I.C.R.A.L. Pajura din 
Capitală, din partea Direcției gene
rale pentru dezvoltarea construc
țiilor de locuințe social-culturale și 
administrație locativă a Consiliului 
popular al municipiului București 
s-a primit un amplu răspuns, din 
care spicuim următoarele :

„Ca urmare a verificărilor făcute 
de colective constituite in acest scop, 
împreună cu factorii de răspundere 
din unitățile controlate, conducerea 
D.G.D.A.L. constată că aspectele și 
cazurile sesizate se confirmă. Apre- 
ciindu-se gravitatea lor, au fost lua
te următoarele măsuri : prelucrarea 
în toate unitățile și subunitățile din 
sistemul D.G.D.A.L. a faptelor sesi
zate in articolele publicate, precum 
și a măsurilor luate ca urmare a ve
rificărilor ce s-au efectuat ; intensi
ficarea muncii de control și îndru
mare atit la nivelul D.G.D.A.L., cit 
și la LC.R.A.L.-uri, privind respec
tarea și aplicarea reglementărilor 
legale în vigoare, referitoare la pla
nificarea, proiectarea și executarea 
lucrărilor în condiții de calitate și în 
termenele angajate ; urmărirea mai 
îndeaproape a modului cum sint 
respectate îndrumările date privind 
completarea evidenței lucrărilor con
tractate și folosirii integrale a tim
pului de lucru de către muncitorii 
repartizați pe obiective ; verificarea 
respectării dispoziției date, in sensul 
că atacarea lucrărilor trebuie să se 
facă numai cind sint asigurate toate 
condițiile (materiale, forță de mun
că etc.) ; analizarea periodică de că
tre organele de conducere colectivă 
a stadiului realizării planului fizic, 
privind atacarea, terminarea, recep- 
ționarea și lichidarea lucrărilor.

Totodată, s-au aplicat următoare
le sancțiuni disciplinare la I.C.R.A.L. 
Giulești : scoaterea din funcția de 
maistru a numitului Florea Virgit, 
de la secția nr. 4 ; retragerea unei 
gradații pe trei ■ luni maistrului 
Urtu Ion, de la S.G.L. nr.' 11 ; retra

PENTRU SOLUȚIONAREA SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII

efecte pozitive privind. în primul 
rînd. creșterea productivității mun
cii. ridicarea parametrilor tehnici și 
calitativi ai produselor, reducerea 
cheltuielilor de producție.

Cum s-a acționat concret în unele 
întreprinderi ? La întreprinderea de 
electronică industrială si automati
zări. ne-a relatat tovarășul Traian 
Andreica. secretarul comitetului de 
partid, comisia de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției lucrează ca organ operativ al 
consiliului oamenilor muncii. Comi
sia are si atribuția de a coordona 
întreaga acțiune, de a informa pe
riodic conducerea colectivă privind 
modul în care se realizează progra
mul de modernizare, măsurile stabi
lite oe parcursul desfășurării acestei 
acțiuni. Important este faptul că 
programul de modernizare nu este 
stabilit o dată pentru totdeauna, ci 
pe măsură ce activitatea de produc
ție ridică noi probleme, el . este com
pletat cu măsuri corespunzătoare ; 
totodată, se caută soluții pentru ca 
unele din măsuri cu mai mare efi
cientă să fie aplicate înainte de ter
menele stabilite. Astfel s-a reușit

a oamenilor muncii, această proble
mă fiind analizată în mai multe or
ganizații de bază si. ea urmare, s-a 
reușit ca la desfășurarea cursurilor, 
la dezbaterea unor teme tehnice care 
vizează aplicarea în producție a 
unor tehnologii moderne, a unor in
venții si inovații sau introducerea 
în fabricație a unor produse noi să 
fie antrenate cele mai competente 
cadre tehnice din întreprindere."

Este de relevat că. in unele uni
tăți industriale, comitetele de partid 
Si consiliile oamenilor muncii s-au 
ocupat în mai mare măsură de dez
voltarea activității de autoutilare, 
realizîndu-se cu forte proprii ma
șini. utilaje si instalații moderne, de 
mare randament. De exemplu, la 
„Tehnofrig" s-au pus în funcțiune 
primii roboti industriali realizați în 
colaborare cu unităti de cercetare și 
învățămint superior clujene, la în
treprinderea „Terapia" s-a realizat o 
linie de dragefiere și uscare a me
dicamentelor. iar la forja grea de la 
combinatul de utilaj greu s-a moder
nizat sistemul de ardere al vetrelor 
la cuptoarele de încălzire. Sînt mă
suri cu efecte importante privind
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ca toate măsurile scadente pentru 
prima etapă să fie aplicate, obtinin- 
du-se efectele economice preconiza
te. Numai prin aplicarea în acest an 
a aproape 20 de măsuri se realizează 
un spor de produeție-rparfă in va
loare de circa 25 milioane lei. o eco
nomie relativă de personal de 223 
persoane si reducerea costurilor to
tale cu 7 milioane lei. Efecte econo
mice mai substanțiale oferă măsu
rile care au in vedere implemen
tarea unor tehnologii si soluții teh
nologice noi. reproiectarea unor pro
duse. perfecționarea unor procese 
tehnologice, ca de exemplu proiec
tarea cablajelor imprimate asistată 
de calculator, tipizarea mai multor 
repere si subansamble ne familii de 
produse. O parte din măsuri se 
realizează în colaborare eu institu
tele de cercetări de profil și cu In
stitutul politehnic. Programele de 
măsuri fundamentate în întreprin
dere pe cele două etape asigură creș
terea productivității muncii la nive
lul planificat pe acest an. tar pentru 
1990 o creștere de 2,3 ori fată de 
1285.

într-o altă unitate — întreprin
derea „Armătura", tovarășul Vasile 
Petcan. secretarul comitetului de 
partid, ne-a spus : ..Pentru a se asi- . 
gura folosirea cît mai eficientă a 
forțelor si a se evita căutările pa
ralele. biroul comitetului de partid 
a luat măsuri in vederea cunoașterii 
operative a modului cum se acțio
nează pentru popularizarea expe
rienței bune acumulate Si generali
zarea acesteia în cadrul analizelor 
efectuate de consiliul oamenilor1 
muncii, de grupele sindicale. prin 
mijloacele si formele muneii de pro
pagandă din secții. Efecte pozitive a 
avut, de pildă, schimbul de expe
riență organizat la întreprinderea 
mecanică de material rulant „16 Fe
bruarie" privind preluarea unor me
tode avansate de lucru. De aseme
nea. comitetul de partid a urmărit, 
prin comisia inginerilor si tehnicie
nilor. să fie antrenate toate cadrele 
tehnice și economice la rezolvarea 
unor teme legate de modernizarea 
unor produse si tehnologii, la per
fectionarea organizării unor fluxuri 
d? fabricație, extinderea mecanizării 
unor operații de prelucrare, apli
carea si extinderea tehnici) de calcul. 
S-a pus un accent mai mare pe 
perfecționarea pregătirii profesionale

creșterea productivității muncii si 
reducerea consumurilor materiale și . 
energetice.

Controalele si analizele periodice 
întreprinse de oomitetul municipal 
de partid privind modul de înfăptui
re a programelor de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției in întreprinderi pun insă in evi
dentă si o serie de neajunsuri — și 
anume ; nerealizarea ia termenele 
saadente a unor măsuri, aplicarea 
unor măsuri cu eficientă economică 
sub nivelul estimat, neangaiarea în 
suficientă măsură a potențialului 
tehnic și de creație științifică din 
municipiu la rezolvarea unor pro
bleme de tehnică nouă, cu eficiență 
economică ridicată. în primul rînd 
privind creșterea productivității 
muncii. Din analiza programelor de 
activitate ale întreprinderilor rezul
tă că unitățile de cercetare și-au 
asumat rezolvarea unui număr mi-c, 
sub posibilități, de teme care vizea- 
ză domenii prioritare ale economiei, 
cum sint punerea în valoare a unor 
noi surse de energie, realizarea de 
module de automatizare flexibilă, 
aplicarea roboților în procese indus
triala. realizarea ■ de produse noi. 
competitive la export, modernizarea 
unor tehnologii depășite, mari con
sumatoare de energie sl cu produc
tivitate scăzută.

Ce si-a propus comitetul munici
pal de partid pentru îmbunătățirea 
activității organelor și organizațiilor 
de partid și a consiliilor oamenilor 
muncii în scopul înlăturării stărilor 
de lucruri negative, pentru desfășu
rarea in și mai bune condiții a ac
țiunii de modernizare a producției 
în vederea realizării sarcinilor de 
plan stabilite ne acest an si pe în
tregul cincinal ? In primul rînd. ne-a 
spus secretarul comitetului munici
pal de Partid, se urmărește ca in 
toate întreprinderile să fie mai bine 
folosite cadrele tehnice, inițiativa si 
experiența bună acumulată in pe
rioada de pînă acum. Antrenarea, in 
colectivele de modernizare a unui 
număr mai mare de cercetători șl 
specialiști din unitățile de cercetare 
științifică si învățămint reprezintă o 
rezervă considerabilă de care trebuie 
să beneficieze fiecare unitate. Toc
mai de aceea, comitetul municipal 
de nartid și-a propus să urmărească 
cu perseverentă si fermitate ca in 
perioada imediat următoare expe-

rientele bune de la ..Tehnofrig". 
„Carbochim". ..Armătura", ..Metalul 
roșu". Combinatul de utilai greu. 
„Terapia". Institutul de chimie. Cen
trul de cercetare si proiectare pen
tru industria alimentară si tehnica 
frigului si altele să fie grab
nic generalizate în cît mal multe 
unităti industriale din municipiu. Se 
insistă, de asemenea, ca peste tot 
organizațiile de partid să aibă în 
centrul atenției lor mobilizarea mai 
puternică la aplicarea măsurilor din 
programele de modernizare a tuturor 
cadrelor tehnice si economice, a spe
cialiștilor din producție, asigurarea 
condițiilor materiale si tehnice ne
cesare înfăptuirii acestora, iar filia
lele institutelor de cercetări si pro
iectări să sprijine întreprinderile de 
profil în această acțiune pentru rea
lizarea unor produse si tehnologii 
noi. urmărind ca soluționarea teme
lor solicitate de întreprinderi să aibă 
o pondere corespunzătoare în pro
gramele lor de activitate.

Pentru dinamizarea în continuare 
, a acțiunii de perfecționare a orga
nizării si modernizare a producției 
s-a cerut ca peste tot să fie revă
zute si actualizate programele spe
ciale si să se insiste asupra acelor 
măsuri pentru care sînt asigurate 
condiții de aplicare de către între
prinderi.
fiind 
mare 
lingă 
carea
investiții pentru cercetare si moder
nizarea producției.. în toate între
prinderile. comitetele de partid au 
mobilizat forțele pentru aplicarea 
grabnică a măsurilor restante din 
prima etapă, au înlocuit măsurile cu 
eficientă scăzută cu alte propuneri 
făcute de oamenii muncii, prin ma
terializarea cărora se obțin creșteri 
mai substanțiale de producție, spo
rirea mai puternică a productivității 
muncii, valorificarea la un grad mai 
înalt a resurselor de materii prime 
si energetice, realizarea unor produ
se noi. competitive pe piața externă. 
Pentru organizațiile de partid și con
siliile oamenilor muncii s-a stabilit să 
urmărească — așa cum se practică în 
unele întreprinderi — realizarea fie
cărei măsuri pe bază de fise, iar 
săPtăminal și lunar să se analizeze 
stadiile îndeplinirii prevederilor din 
programe de către comitetele de 
partid si organele de conducere co
lectivă. adoptîndu-se operativ măsu
rile corespunzătoare impuse de si
tuațiile ce se ivesc.

centrale si ministere, dat 
faptul că în etapa a doua o 
parte din măsuri necesită, pe 
acțiuni de autodotare. si alo- 
unor importante fonduri de

Respect față de cetățean
grijă față de fondul locativ

Măsuri ferme
și totuși incomplete

gerea unei categorii pe trei luni 
muncitorului Cimpoieru Marin, de la 
S.G.L. nr. 11 ; retragerea a 2 gra
dații pe una lună dirigintelui pro
iectant Ionescu Cristian și șefului 
serviciului tehnic-producție Dumi
trescu Radu, de la I.C.R.A.L. Giu
lești ; sancționarea cu avertisment a 
șefului S.G.L. nr. 11 Bădulescu Va- 
leriu și a responsabilului C.T.C. Ma
nea Gheorghe ; imputarea contrava
lorii lucrărilor de remedieri la te
rasa blocului 35 din bd. Păcii nr. 
146—152. Iar la I.C.R.A.L. Pajura : 
scoaterea din funcție a șefului 
S.G.L. nr. 2 Spiegel Eugen și a șe
fului S.G.L. nr. 3 Moncea Corneliu ; 
desfacerea contractului de muncă al 
maiștrilor Băcanu Mihai de la S.G.L. 
nr. 2, Roșcoiu Ion și Văduva Mihail 
de la secția nr. 1, precum și al diri
gintelui Barzuca Nicolae Andrei din 
cadrul serviciului producție ; redu
cerea retribuției pe trei luni cu 10 la 
sută a șefului'serviciului tehnic ing. 
Filip Gheorghe, pe una lună cu 10 
la sută a tehnicianului normator 
Ianus Gheorghe și a tehnicianului 
Neagu Gheorghe ; sancționarea dis
ciplinară cu mustrare a arh. Ignat 
Dana, subinginer Romano Cristina și 
a maistrului Vlad Gheorghe, din ca
drul I.C.R.A.L. Pajura ; s-a stabilit, 
de asemenea, ca producția raportată 
eronat să fie scăzută, iar manopera 
plătită necuvenit să fie imputată 
persoanelor vinovate.

Avînd in vedere însemnătatea unor 
asemenea aspecte, relatate in ar
ticolele din ziar, acestea au fost 
dezbătute în plenara Comitetului de 
partid din D.G.D.A.L., precum și in 
consiliul oamenilor muncii, cu care 
prilej directorii, directorii adjuncți, 
inginerii-șefi și șefii-contabili din 
unitățile apafținlnd D.G.D.A.L. au 
fost atenționați in legătură cu răs
punderea ce le revenea și grija pe 
ctțre trebuiau s-o manifeste pentru 
prevenirea unor astfel de fapte.

Șefii compartimentelor funcționale 
.din D.G.D.A.L. au fost sancționați 
in legătură*cu insuficienta răspunde
re manifestată în îndrumarea și 
controlul la unități, iar dispe
cerii care răspund de I.C.R.A.L. 
Pajura și I.C.R.A.L. Giulești, din 
cadrul D.G.D.A.L., au fost sancționați 
cu „avertisment". De asemenea, in-

DIALOGUL
UN DIALOG

O analiză efectuată la Comitetul 
municipal de partid și Consiliul 
popular municipal Sibiu privind or
ganizarea și desfășurarea activității 
de soluționare a scrisorilor și cereri
lor oamenilor muncii a evidențiat o 
tendință sensibilă de reducere atît a 
numărului de scrisori adresate orga
nelor centrale de partid și de stat, 
cît și a numărului de scrisori adre
sate organelor județene și celor1 de 
presă. In schimb a crescut numărul 
scrisorilor adresate conducerii mu
nicipiului — ambele tendințe ilus- 
trind un proces de dezvoltare a 
dialogului direct între municipalitate 
și cetățeni, creșterea încrederii cetă
țenilor în posibilitatea soluționării 
pe plan local a sesizărilor lor, fără 
a se mai recurge la alte foruri.

Formele acestui dialog sînt mul
tiple, însă au și cîteva caracteristici 
comune — cum sînt regularitatea în- 
tilnirilor, respectarea termenelor 
fixate, operativitatea și seriozitatea 
cu care se analizează problemele se
sizate. De pildă, în ce privește regu
laritatea controalelor, s-a stabilit ca 
ziua de marți a fiecărei săptămîni 
să fie dedicată întîlnirii cu condu
cerile asociațiilor de locatari. în 
vederea imprimării unui caracter cît 
mai operativ și mai practic acestor 
întîlniri, la ele sînt invitați să parti
cipe, în funcție de frecvența pro
blemelor ce, apar, conducătorii în
treprinderilor de gospodărie comu- . 
nală, energie electrică, gaze etc. La 
fel, tot în ziua de marți, dar din 
două în două săptămîni, are loc în- 
tîlnirea cu comitetele de cetățeni și 
cu activul obștesc. Scopul acestor 
întîlniri este acela de a populariza 
și, totodată, de a face cunoscute 
legile noi, hotărîrile, deciziile sau 
alte acte normative emise pe plan 
central sau local. Tot în ce privește 
„calendarul", să arătăm că trimes
trial, are loc o întîlnire cu condu
cerile comisiilor permanente, iar 
anual — o adunare oetățenească. în 
cadrul căreia 1 
raport privind i 
principalelor i 
Acestor forme 
rile din cadrul 
ției", ca și alte modalități 
nire, cu tradiție locală, 
„Sfatul omeniei" etc.'

Viața a demonstrat că la 
rea unei decizii, pentru ca aceasta-* 
să fie cît mai bine întemeiată șl 
mai eficientă, trebuie să participe 
un număr cît mai mare de cetățeni. 
Pornind de la această realitate. în

primarul prezintă un 
modul de realizare a 
sarcini încredințate, 
li se adaugă întilni- 

l „Tribunei democra- 
de întîi- 

precum

elabora-

PERMANENT CU PUBLICUL
RODNIC, RECIPROC FOLOSITOR
practica locală s-a instaurat obiceiul 
ca diferitele probleme edilita.r-gos- 
podărești noi apărute să fie mai întîi 
dezbătute cu cetățenii. De pildă, 
zilele trecute urnța să se ia o decizie 
în legătură cu „soarta" unui teren 
viran din cartierul „Ștrand". S-a 
stabilit însă ca decizia să fie luată 
de consiliul popular după o dezba
tere cu cetățenii și, într-adevăr, so
luțiile propuse de cetățeni au ajutat 
la organizarea corespunzătoare a 
spațiului : au fost stabilite locuri de 
joacă pentru copii în imediata veci
nătate a blocurilor de locuințe, pen
tru o mai bună supraveghere a co
piilor, spațiile mai îndepărtate 
urmind să fie destinate amena
jării de terenuri sportive. Tot 
în urma unor astfel de dezbateri a 
fost stabilită crearea de piețe agro- 
alimentare, mai ales în zonele noilor 
cartiere, astfel ca gospodinele să se 
poată aproviziona cu ușurință, fără 
să piardă timp. Drept urmare, în 
cartierul „Hipodrom" se lucrează la 
ultimele finisări ale unei noi piețe 
ce urmează să fie dată în folosință 
în aceste zile. La fel, au mai fost 
amenajate alte 15 Jocuri de joacă 
pentru copii si în celelalte cartiere 
ale municipiului.

Una din temele abordate în cadrul 
„Tribunei democrației" s-a referit la 
recuperarea materialelor refolosibile. 
Dată fiind importanța recuperărilor 
pentru economia națională, a fost 
propus un nou cadru de organizare 
a acestei activități în municipiu, 
cadru extins apoi la nivelul județu
lui. Astfel, prlntr-o programare ri
guroasă, aceeași zi din fiecare lună 
este, în mod constant, destinată re
cuperării materialelor refolosibile 
pentru o circumscripție electorală. 
De la începutul anului au fost orga
nizate 138 acțiuni de acest fel, în 
urma cărora au fost predate circuitu
lui economic 417 tone metal, 49 tone 
hirtie și 22,5 tone cioburi de sticlă. 
Dialogul cu cetățenii a condus, de 
asemenea, la o mai corectă amplasa
re și redistribuire a spațiilor comer
ciale și la o mai bună echilibrare, 
sub raportul diversificării, a prestă
rilor de servicii.

Am enumerat doar cîteva din cele 
peste 300 propuneri făcute de cetă
țeni — și ar prezenta, poate, interes 
o defalcare a acestora pe diverse 
domenii de activitate : propuneri 
privind gospodăria comunală și in
dustria mică (187), agricultură și 
autoaprovizionare (6), comerț (80), 
construcții, sistematizare (15), învă- 
țămint, cultură, sănătate (17)

După cum rezultă și din dat eh 
statistice, un număr de scrisori sin1 
legate de probleme ale spațiului lo
cativ. Adevărul este că in municipiu 
Sibiu s-au făcut și se fac in con
tinuare mari eforturi pentru con
struirea de noi și noi locuințe, dat 
ritmul este încă sub nevoi. Pe agen
da audiențelor la consiliul popular 
municipal am întilnit solicitări de lo
cuințe din partea unor cetățeni care 
tiu figurau pe liste de priorități ale 
întreprinderilor sau nici măcar nu 
aveau cerere depusă în acest scop 
la locurile lor de muncă. In urma 
analizării cererilor formulate, s-a 
tras conbluzia că o parte din cetățeni 
nu cunosc legea în acest sens. Drept 
urmare, in întreprinderile de unde 
veneau cel mal frecvent astfel de 
cereri, consiliul popular municipal a 
organizat dezbateri și prelucrări ale 
legii.

De fapt, !n scopul cunoașterii cît 
mai exacte a legislației în vigoare, 
în municipiu se folosesc mai multe 
forme de propagandă juridică, dintre 
care menționăm „Tribuna educației 
polltico-juridice și cetățenești", ma
nifestare ajunsă în acest an la cea 
de a 13-a, ediție, în cadrul căreia, 
prin cicluri de conferințe, prelucrări 
de acte normative, expuneri, consfă
tuiri, se dezbat în mgd diferențiat 
probleme diverse ale legislației in 
vigoare, iar in fiecare zi de miercuri, 
în cadrul casei de cultură a sindica
telor, se acordă celor interesați con
sultații juridice.

— Esențială rămîne însă calitatea 
dialogului pe care-1 avem cu cetățe
nii — ne spune primarul municipiu
lui, Nicolae Stanciu. Pentru aceasta, 
luptăm împotriva oricărei forme de 
birocratism, de formalism și punem 
un accent mare pe studiul șl analiza 
cauzelor care pot genera neajunsuri 
în activitatea noastră și deci ne
mulțumiri ale unor cetățeni.

Nu ne-a surprins de aceea faptul 
că informările lunare, analizele se
mestriale și anuale efectuate de co
mitetul municipal de partid rf 
modul de desfășurare a activi^ 
soluționare a scrisorilor și c^ 
oamenilor muncii nu sînt abi 
estompate în generalități, ci î 
pronunțat caracter concret, de 
conturînd 
cărora se 
zătoare.

concluzii clare, p<\ 
stabilesc măsuri cort

Ion Onuc NEN 
corespondentul

Marin OPREA
corespondentul „Scinteil

Din noua arhitectură a municipiului lași

ginerii-șefi de la I.C.R.A.L. Pajura 
și I.C.R.A.L. Giulești au fost sanc
ționați cu „mustrare".

Analizele și măsurile adoptate vor 
contribui la îmbunătățirea continuă 
a activității de întreținere și repara
re a fondului locativ. Vă mulțumim".

Apreciind fermitatea măsurilor 
adoptate, trebuie insă să constatăm 
că ele apar, totuși, incomplete. Dacă 
sancțiunile aplicate sînt relativ se
vere, în schimb, măsurile luate pen
tru soluționarea cazurilor prezen
tate nu sint suficient de concrete, 
înainte de toate, nedumerește faptul 
că în răspunsurile adresate redac
ției nu se precizează — așa cum era 
legal și necesar — cum s-au rezol
vat fiecare din cazurile aminti
te. Apoi, în cuprinsul- articolului „La 
interferența dintre controlul finan
ciar, disciplina in muncă și... confor
tul locatarilor" se făceau referiri 
precise la incorectitudinea întocmirii 
unor devize și a raportării unei pro
ducții neefectuate, fapte care, așa 
cum se stipulează în răspunsul pri
mit. „se confirmă". Oare limitarea la 
sancțiuni disciplinare șl la recupe
rarea sumelor necuvenite — cu loca
lizare strictă la ancheta întreprinsă 
de ziar — va fi de natură să stă
vilească în viitor repetarea unor ase-^ 
menea practici, prilejuite, in primul 
rind, de așa-numitele „deschideri", 
respectiv de încasarea anticipată a 
unor sume pentru care însă nu s-au 
efectuat toate lucrările achitate ? 
Așteptăm in această privință și răs
punsul organelor de control finan
ciar.

Pornind de la faptul că numeroa
se scrisori sosite la redacție în le
gătură cu tema adusă in discuție de 
cele două anchete ne sesizează ca
zuri asemănătoare — și la alte 
I.C.R.A.L.-uri — ziarul va urmări în 
continuare modul in care aceste în
treprinderi și unități cu atribuții si
milare, din Capitală și din țară, își 
îndeplinesc obligațiile privind buna 
gospodărire și întreținere a fondului 
locativ, modul în care răspund 
cerințelor cetățenilor.

Ion MARIN 
Dumitru MANOLE

Cum îmbogățim...
întreprinderea de exploatare fo

restieră și de transport (I.F.E.T.) 
Nehoiu este o unitate complexă. Ea 
nu se limitează, cum ar sugera de
numirea, numai la exploatarea unei 
mari zone de păduri, ce se întinde 
de la cotul Vrancea pînă spre Mă- 
neciu—Prahova, ci cuprinde și o în
treprindere de mobilă, fabrici de 
prelucrare a lemnului situate in Ne
hoiu, în Vernești și Rîmnicu Sărat

Cerințele creșterii eficientei eco
nomice și a calității, formulate cu 
pregnantă în ultimele cuvîntări ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îmbra
că în acest domeniu accente speci
fice. dată fiind răspunderea ce tre
buie avută față de protejarea pă
durii, ca inestimabilă avuție națio
nală. Tocmai pentru a înfățișa ase
menea preocupări specifice in dome
niul de mare actualitate al creșterii 
eficientei și calității am solicitat opi
niile tovarășului Nicolae Costache, 
director general al I.F.E.T. Nehoiu.

— V-aș propune să discutăm cite- 
va lucruri despre pădure, întrucît 
dumneavoastră sînteti și director de 
I.F.E.T.. unitate de exploatare a pă
durii. Se vorbește mult în lume des
pre o serie de afecțiuni grave de 
care suferă pădurile, ca urmare a 
poluării atmosferei, a ploilor acide. 
Pădurile din această zonă sint afec
tate de asemenea maladii ?

— Nu. la noi nu s-au semnalat a- 
semenea boli pînă acum. Răul de 
care au suferit pădurile noastre 
poartă un nume precis : tăierile ma
sive, mai ales a rășinoaselor, făcute 
în anumite perioade din trecut. 
Avem aici, spre Milea, o porțiune 
de conifere în care nu s-a intrat de
loc cu toporul. Cintă. nu altceva, 
cind o vezi mai îndeaproape. Așa 
trebuie că au arătat cîndva pădurile 
din această zonă. *

— Tovarășe director, sînt și eu din 
zonă și v-aș putea spune că oame
nii tăiau cu foarte mare zgircenie 
copacii din pădure.

— Tăierile masive de care amin
team s-au făcut nu de către local
nici, ci de către societățile pe ac

țiuni în perioada antebelică și, apoi, 
de către stat în anii imediat urmă
tori.

— Totuși, am observat că și acum 
în locuri cum ar fi Condrea, Stear
pa se practică așa-numitele tăieri 
„la roșu". Toți copacii sînt tăiat! și 
rămîne pămîntul „roșu". Nu afectea
ză asemenea tăieri masive microcli
matul, nu accelerează procesul de 
eroziune a solului ?

— Copacul trebuie tăiat cind a- 
junge la maturitate, la virsta de la 
care începe să scadă. O exploatare 
rațională trebuie să fie precedată de 
această urmărire atentă. De aceea, 
noi, în momentul de față, tăiem 
pilcuri de copaci, facem cum se spu
ne în limbajul de specialitate igie
nizarea pădurii. Sint, insă, și zone 
în care această acțiune nu a fost fă
cută la timp, in care copaci viguroșl 
coexistă cu alții, pe cale de dispa
riție, care nu mai dau voie la vlăs
tarul tinăr să se dezvolte. Atunci o 
asemenea tăiere masivă, o interven
ție chirurgicală, să spunem, a- 
pare ca indicată. Dar ea trebuie ur
mată imediat de plantarea copacilor 
tineri, în felul acesta limitîndu-se și 
procesele negative de care amin
teați.

— întrucît sîntem la acest capitol, 
care este raportul intre tăieri și 
creșterea naturală a pădurii ?

— Cel puțin in zona noastră, el 
este de unu la unu. Cu alte cuvinte, 
ritmul de tăiere nu depășește creș
terea naturală a pădurii.

— Dar faptul că odată s-a tăiat 
mult nu va genera în perspectivă 
gituiri ?

— Neglijența, graba se plătesc. 
Acum, noi nu putem contracara un 
astfel de fenomen, cu care fără în
doială ne vom confrunta, decît spo
rind gradul de valorificare a lemnu
lui. încercînd să cruțăm cit mai mult 
pădurea.

— Apropo, cum stați cu acest in
dicator fundamental, dacă avem in 
vedere că lemnul nu este o bogăție 
inepuizabilă ?

Gradul de valorificare este 
acum de 87 la sută, adică mai mult

bogăția
decît dublu față de acum 25—30 de 
ani. Folosim astăzi și crengile, și ce
tina, și rumegușul. Așa se face că 
producția valorică a crescut consi
derabil. In '58, de pildă, se exploa
tau 1 800 000 m3 de lemn și se obți
nea o producție valorică de 60 mili
oane lei. Acum se exploatează 
450 000 m3 și se obține o producție 
valorică de 610 milioane lei.

— Cifrele sint îmbucurătoare. Pri
vind- mai atent lucrurile, nu putem 
să nu observăm, însă, că această 
creștere valorică are la bază o obtu
rare a principalelor canale de risipă 
și parcă mai puțin o creștere a va
lorii lemnului printr-o înaltă prelu
crare.

— Este foarte bine că acum 
se folosește fiecare bucățică de lemn, 
că nimic sau aproape nimic nu se 
irosește. în acest domeniu am făcut 
într-adevăr progrese considerabile. 
Rămine, în continuare. întrebarea : 
ce valoare conferim bucății de lemn 
pe care o economisim ? Pină la ce 
nivel o prelucrăm ? în ultimă in
stanță, cu cît o vindem ? Calitatea 
lemnului este bună, a prelucrării, la 
fel. După opinia mea, există o ră- 
minere in urmă a muncii de concep
ție și proiectare. Mai lucrăm cîteoda- 
tă meșteșugărește. Or, cumpărătorul 
dorește astăzi lucruri deosebite, con
cepute in mod diferit, elegante, în- 
corporind tot ceea ce alte ramuri 
economice ne pun la dispoziție. Bă
tălia pentru eficiență în domeniul 
industriei lemnului este hotărîtă de 
calificarea muncii de concepție.

Realitatea este că încă dăinuie 
mentalitatea, chiar dacă nemărturi
sită deschis, că lemnul ar fi o resur
să din abundență, că cheresteaua 
sau mobila simplă ar putea constitui 
produsele principale ale comerțului. 
Faptul că sîntem bogati în păduri 
trebuie să ne îndemne să fim zgîr- 
ciți cu exploatarea acestei resurse 
de mare valoare economică, de sănă
tate și de frumusețe.

— Vorbim de valorificarea masei 
lemnoase, de eficiența procesului de

pădurii?
prelucrare. Ce mai contribuie la rea
lizarea acestor obiective ?

— Folosirea lemnului depinde ho- 
tăritor de dotarea tehnologica, atit 
în procesul de exploatare, cit și ut 
cel de prelucrare. Și aici cred CL 
mai avem multe lucruri de făcut. 
Am să vă dau un exemplu. Am vi
zitat de curind, in străinătate, o 
unitate modestă ca înfățișare : ha
lele ei păreau niște barăci. Dar 
munca era în întregime automatiza
tă. Cîteva zeci de oameni produceau 
citeva sute de milioane de lei. Or, 
intr-o perioadă mal veche, noi am 
dat mai multă atenție halelor și 
ne-am ocupat mai puțin de procesul 
tehnologic propriu-zis. în momen
tul de față progresul unității noastre 
depinde de progresele făcute în teh
nologia producției.

— Ce priorități credeți că ar tre
bui Bă se aibă în vedere in dome
niul în care lucrați ?

— Extinderea plantării speciilor 
de mare randament, anume a răși
noaselor. care cresc repede și oferă 
o masă lemnoasă nu numai volumi
noasă, dar și foarte bună pentru 
prelucrat. Măsuri mai hotărlte pen
tru tratarea afecțiunilor de care a 
început să sufere stejarul — acest 
copac falnic cu un lemn atit de va
loros — pentru extinderea paltinu
lui si frasinului — esențe lemnoasa 
prețioase in industria mobilei. Dar 
totul se cere subsumat priorității nu
mărul unu ; valorificarea superioară 
a masei lemnoase. Numai la nivelul 
I.F.E.T. Nehoiu creșterea cu un pro
cent a gradului de valorificare echi
valează cu cruțarea ă cîtorva hecta
re de pădure. Dar la nivelul întregii 
țări ? Pădurea este o mare bogăție. 
Și orice exploatare nerațională ar 
echivala cu un fel de împrumut de 
la viitor, de la copiii noștri. Iată 
marea semnificație a valorificării 
superioare a masei lemnoase. Iată 
de ce iubind și cruțînd pădurea, nu 
numai că ocrotim o prețioasă bogă
ție națională, dar ne îngrijim de vii
torul copiilor noștri.

Paul DOBRESCU
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Prevederile recentului^ Decret fl/ Consiliului^ de Stat stimulează pretutindeni LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ

MOBILIZAREA FORȚELOR PENTRO ÎNDEPLINIREA RITMICft, 
INTEGRALA A PLANULUI LA EXPORT

De primă calitate!
Secvențe din activitatea Centralei industriale 

de rulmenți și organe de asamblare Brașov
An de an, întreprinderile din 

cadrul Centralei industriale de 
rulmenți și orcane de asamblare 
Brașov au înregistrat creșteri sem
nificative ale exporturilor. Astfel, 
numai in ultimii patru ani exportul 
total a crescut cu aproape 40 la sută, 
iar pe relația devize convertibile cu 
aproape 60 Ia sută. Și in primul se
mestru al acestui an a continuat 
aceeași evoluție ascendentă, planul 
la zi fiind depășit cu 6 la sută. „Am 
luat cunoștință cu deosebită satis
facție de prevederile Decretului 
Consiliului de Stat privind unele 
măsuri pentru creșterea cointeresării 
materiale a oamenilor muncii, a în
treprinderilor. în realizarea produc
ției de export si a exportului — ne 
spunea economistul Dumitru Grigo- 
rescu. secretarul comitetului de par
tid al întreprinderii de rulmenți din 
Brașov. Aceste noi măsuri ne vor 
determina să muncim cu st mal 
multă seriozitate și competență pen
tru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor asumate".

Trebuie precizat că rezultate
le obținute sînt rodul unor ac
țiuni consecvente de modernizare 
și adnotare a producției la tendințele 
cererilor manifestate pe piața exter
nă. în felul acesta, rulmenții româ
nești s-au individualizat prin calită
țile lor si au încenut să fie tot mai 
cunoscuți și solicitați de partenerii 
de neste hotare. La aceasta au con
tribuit și măsurile luate pentru 
asigurarea unor condiții de comercia
lizare cit mai favorabile. Astfel, 
toate întreprinderile producătoare de 
rulmenți din țara noastră folosesc 
o marcă unică — U.R.B. — iar amba
latul are o singură culoare, ceea ce 
face să se distingă clar produsele 
cu această marcă de altele similare.

S3 analizăm Insă principalele 
acțiuni întreprinse pentru promova
rea pe scară tot mai largă a expor
tului, acțiuni care, într-o formă sau 
alta, se regăsesc în toate unitățile 
din centrală.

ÎN PRIMUL RÎND ! MODERNI* 
ZARFA SI ADAPTAREA LA 
CERINȚELE PIEȚEI. în ultim» ani, 
piața internațională a rulmenților a 
cunoscut o creștere semnificativă a 
ofertei, în special ca urmare a apa
riției unor noi producători. Pentru 
a evita întîlnirea cu aceștia pe acblași 
segment de producție, dar și pentru 
a spori eficienta exporturilor proprii, 
întreprinderile românești și-au orien
tat oferta spre produse cu caracte
ristici deosebite, destinate ramurilor 
de vîrf : producția de mașini-unelte, 
aeronautică etc. La întreprinderea 
de rulmenți din Brasov, bunăoară, 
au fost asimilate tn fabricație dife
rite tipuri de rulmenți pe care puține 
firme în lume le realizează, printre 
care rulmenți radial-axialf cu una, 
două și patru rînduri de role conice, 
rulmenți radial-axiali cu bile cu 
contact unghiular, rulmenți radia» cu 
ace. „Numai în primul semestru al 
acestui an au intrat în fabricație 82 
noi tipuri de rulmenți, care au de
terminat majorarea exporturilor în 
devize convertibile cu 56 7 milioane 
lei și, în același timp, reducerea im
porturilor cu peste 80 milioane lei" 
— ne spune inginerul-șef al între
prinderii, Marcel Peca.

NU NUMAI CE. DAR ȘI CUM 
VINDEM. Pentru a se putea impune 
pe piața externă, o întreprindere tre
buie să se alinieze la condițiile de 
ofertă ale celor mai importanți com
petitori. Nu este vorba numai de 
calitatea produsului și prețul aces
tuia, ci de ansamblul termenilor 
ofertei, în primul rînd de gama sor
timentală și termenul de livrare. De 
regulă, cererile cuprind un număr 
mare de sortotipodimensiuni, care nu 
pot fi executate în totalitate după 
adjudecarea contractului, singura 
soluție viabilă fiind constituirea unui 
stoc-tampon din cele mai solicitate 
tipuri de rulmenți, 'soluție adoptată 

de întreprinderile din cadrul centra
lei de specialitate din Brașov.

— Stocul conjunctural nu are o va
loare ridicată, precizează ing. Con
stantin Ceornea, directorul comercial 
al centralei. El reprezintă numai 
exportul pe două săptămîni. Totuși 
peste 75 la sută din exporturi se 
derulează, practic, prin intermediul 
acestuia, din producția lunii sau 
lunilor anterioare.

— Nu se întîmplă, totuși, să rămină 
produse în stoc ?

— Nu mai mult de cîteva luni. în 
acest moment, bunăoară, nu avem 
în stoc nici un produs din anul 
trecut ; toate au fost livrate partene
rilor externi.

— Cum se corelează numărul de 
rulmenți din stoc cu resursele finan
ciare puse la dispoziție în acest 
scop 7

— Ținînd seama de faptul că rul
menții mici dețin ponderea cererii, 
stocul este format aproape exclusiv 
din aceste categorii. De altfel, noi 
urmărim permanent ca stocul con
junctural să nu fie o acoperire pen
tru a realiza produse fără desfacere, 
care să imobilizeze resursele mate
riale și bănești, iar corelația dintre 
numărul și valoarea rulmenților este 
un mijloc de control și o pîrghie de 
a evita imobilizările.

O FORMULA CARE MERITA SA 
FIE EXTINSA : PARTICIPAREA 
NEMIJLOCITA A PRODUCĂTORU
LUI LA COMERCIALIZAREA PRO
DUSULUI. Din discuțiile purtate a 
reieșit și un alt aspect care contri
buie la bunele rezultate obținute la 
export de unitățile din cadrul 
C.I.R.O.A. Brașov, pe care ni-1 pre
zintă economistul Ștefan Zugravu, 
șef al serviciului desfacere :

— Exporturile le realizăm numai 
prin intermediul întreprinderii 
„Tehnoimportexport", firmă care se 
bucură de un bun renume pe piață. 
Dar trebuie subliniat faptul că toate 
contactele cu partener» străini, pen
tru prospectare-contractare, se reali
zează numai cu participarea directă 
a reprezentanților producătorului, 
oameni care cunosc nemijlocit posi
bilitățile de producție din întreprin
dere. în plus, am adoptat și prin
cipiul continuității pe relații : 
aceiași oameni participă, an de an, 
la discuții și contractare, partenerii 
se cunosc de acum suficient de bine, 
ceea ce contribuie la crearea unei 
atmosfere de încredere deosebit de 
utilă pentru amplificarea schimburi
lor.

O experiență care merită să fie 
cunoscută și extinsă cu curaj șl în 
alte ramuri de producție.

DIN NOU ÎN DISCUȚIE PROBLE
MA COOPERĂRII INTERDEPAR
TAMENTALE. Nu mai trebuie de
monstrat faptul că o dată cu crește
rea gradului de prelucrare a materi
ilor prime, munca socială este mai 
bine valorificată și sporesc substan
țial încasările valutare ale țării.

Iată de ce, în interesul economiei, 
este necesar ca exportului indirect să 
i se acorde cel puțin aceeași atenție 
ca exportului direct. Cu toate aces
tea, din păcate, nu puține sînt si
tuațiile în care interesul îngust, de
partamental are ciștig de cauză, 
astfel încît se ajunge la situația în 
care exportul complex, de produse 
de vîrf, nu are asigurată la timp și 
în bune condiții baza materială ne
cesară. Cum se regăsește această si
tuație in cazul C.I.R.O.A. — Brașov, 
privită pe de o parte ca beneficiar 
al industriei metalurgice, iar pe de 
altă parte ca furnizor pentru alte 
unități constructoare de mașini-?

— Centrala noastră este unicul 
producător de rulmenți din economie 
și coordonator de balanță pentru 
acest produs — ne spune ing. Con
stantin Ceornea. Pentru a asigura 
necesarul pentru export al altor 
centrale și ministere, repartițiile date 
au specificat „pentru export" și 

onorarea lor este urmărită distinct. 
Totuși, acest procedeu se aplică în 
mod sistematic numai pentru expor
turile beneficiarilor noștri interni 
direcți, nu și pentru cele realizate 
după alte prelucrări. Pentru produse 
deosebit de complexe, a intrat în 
practică sistemul ințîlnirii între toți 
furnizorii, indiferent de numărul 
unităților care participă succesiv la 
obținerea produsului final, astfel 
incit să se poată asigura integral și 
la timp baza materială necesară. 
Este adevărat, acest sistem asigură 
obținerea unor rezultate bune, dar 
este destul de greoi și nu se poate 
aplica la toate exporturile complexe. 
Din păcate, nu de aceeași atenții 
ne bucurăm noi din partea furnizo
rilor noștri de materii prime și ma
teriale. Merită reținut faptul că o 
tonă de rulmenți valorează, in 
medie, 4 500—5 000 dolari, dar poate 
ajunge și pînă la 50 000 dolari, adică 
incomparabil mai mult decit mate
ria primă înglobată. Cu toate aces
tea, restanțele acumulate de furnizo
rii noștri pun in pericol buna des
fășurare a producției și onorarea 
obligațiilor față de partenerii ex
terni. Combinatul siderurgic Galați, 
bunăoară, are din semestrul I o

Conștiință, responsabilitate
Din preocupările colectivului întreprinderii 

de țevi sudate Zimnicea
Nu au trecut prea mulți ani de 

cînd colectivul întreprinderii de țevi 
sudate din orașul Zimnicea a livrat 
la export primele cantități de produ
se : țevi din oțel sudate elicoidal și 
longitudinal, de diametre diferite, cu 
utilizări in domenii cum ar fi cel al 
construcțiilor, transportului de țiței 
și gaze, termoficării etc. Firește, re- 
numele pe piața externă se cîștigă 
în timp, prin eforturi și stăruință, 
prin realizarea unor produse de inalt 
nivel calitativ. Iar dacă produsele 
realizate în această unitate metalur
gică s-au impus treptat pe piața ex
ternă. aceasta se datorează în princi
pal preocupărilor pentru realizarea 
unor sortimente de țevi cu parame
tri tehnici și de calitate competitivi 
pe plan mondial. în felul acesta, 
colectivul unității și-a propus ca în 
acest an valoarea producției livrate 
la export să crească cu 25 la sută 
față de anul trecut. Și iată că acest 
obiectiv este pe cale de a fi nu nu
mai îndeplinit, ci chiar și depășit, 
in perioada care a trecut din acest 
an fiind livrate suplimentar Ia ex
port produse in valoare de circa 15 
milioane lei.

— Pentru muncitorii și specialiștii 
noștri — ne spune inginerul-șef al 
întreprinderii. Stelian Dragomir — 
realizarea exemplară a exportului 
constituie o problemă majoră, de 
disciplină de plan, de conștiință și 
responsabilitate, care acum, prin 
măsurile stabilite de recentul decret 
al Consiliului de Stat, beneficiază 
de un cadru deosebit de stimula
tiv. Rezultatele bune obținute in 
acest domeniu își au suportul 
în organizarea judicioasă a pro
ducției și a muncii, întărirea or
dinii și disciplinei, folosirea cu prio
ritate a materiilor prime și materia
lelor pentru realizarea producției de 
export. Grupul de proiectare a fost 
lărgit in vederea rezolvării cu ope
rativitate a tuturor sarcinilor ivite 
uneori peste prevederi, iar compar
timentele de pregătire a fabricației 
și de urmărire a producției au fost 
încadrate cu oameni cu înaltă com
petență profesională. în general, 
prin toate măsurile luate, am urmă
rit creșterea operativității în execu
ția produselor, în așa fel încît să 
putem onora prompt orice comandă.

Cu bune rezultate funcționează la 
nivelul celor două secții de fabri
cație cite o comisie de export alcă
tuită din specialiști, maiștri și mun
citori, care au in principal în aten
ție calitatea materiilor prime intro
duse pe fluxul de fabricație, prelu
crarea lor conform tehnologiilor sta- 

restanță de 3 600 tone tablă și bandă 
din oțel. Pentru luna iulie, contrac
tul încheiat prevede livrarea a 1 153 
tone de bandă laminată la rece. 
Programul de livrare a fost stabilit 
ia 850 tone, din care însă nu am 
primit decit 525 tone.

Iată de ce supunem atenției foru
rilor de resort nu numai această si
tuație concretă, care poate și tre
buie să fie soluționată rapid, ci și 
problema de ansamblu, a găsirii unui 
mecanism pe deplin funcțional pen
tru ca, in conformitate cu legile țării 
și cu interesul economiei naționale, 
să se asigure prioritar, la timp și in 
mod sistematic, baza materială pen
tru creșterea exporturilor de bunuri 
prelucrate superior, de mare valoare.

De altfel recentul Decret al Con
siliului de Stat prevede că aceleași 
măsuri de cointeresare a oamenilor 
muncii se iau și în unitățile care 
au sarcini stabilite prin plan cu pri
vire la -livrarea de materiale, piese 
și subansamble ce urmează a fi în
corporate în producția de export a 
altor unități. O dovadă în plus a 
importanței care este acordată 
exporturilor complexe.

Euqen RADULESCU

bilite, întreținerea corespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor, finalizarea 
produselor în condiții calitativ supe
rioare. în cadrul unui dispecerat 
organizat pe întreprindere, se urmă
resc și se analizează zilnic stadiul 
realizării producției pe sortimente și 
comenzi, pe faze de fabricație, apro
vizionarea cu materii prime și mate
riale. scule și dispozitive, asigurarea 
asistentei tehnice — probleme pen
tru a căror rezolvare . se acționează 
cu maximă promptitudine.

Tn vederea sporirii eficienței între
gii activități productive. în secțiile 
de fabricație o atenție deosebită se 
acordă înfăptuirii măsurilor din pro
gramul privind organizarea superi
oară a producției și a muncii, pro
movarea necontenită a progresului 
tehnic. La secția de țevi sudate lon
gitudinal. de pildă, prin montarea a 
încă două poduri rulante în sectorul 
de ajustaj, s-au eliminat locurile în
guste de pe flrixul de fabricație. Prin 
autodotare au fost realizate noi ti
puri de cuțite pentru mașinile de 
frezat capetele țevilor, asigurîndu-se 
astfel îmbunătățirea calității produ
selor și creșterea productivității 
muncii. Concomitent, in secția de 
țevi sudate elicoidal. prin adoptarea 
unor noi soluții tehnice, s-a perfec
ționat sistemul de formare a țevilor.

Din discuțiile avute cu mai mulți 
muncitori și specialiști am reținut 
hotărîrea colectivului de a consolida 
rezultatele bune obținute în îndepli
nirea planului la export. La secția 
de țevi sudate longitudinal, lamino- 
ristul Eugen Cojocaru ne spunea că 
recentele măsuri stabilite prin de
cret al Consiliului de Stat cu privire 
Ia creșterea cointeresării materiale a 
oamenilor muncii în realizarea pro
ducției de export si a exportului sînt 
stimulative si au determinat mobili
zarea tuturor forțelor pentru înde
plinirea si depășirea sarcinilor de 
plan.

Eforturile muncitorilor și specia
liștilor de aici trebuie să fie însă 
însoțite de un sprijin mai substan
țial din partea Combinatului side
rurgic Galați, care livrează banda de 
oțel laminată la cald. Pentru că, 
iată, nelivrarea Ia timp si în canti
tățile necesare a materiilor prime 
creează greutăți in desfășurarea pro
cesului de producție și. în consecin
ță. în realizarea sarcinilor la ex
port. Să sperăm deci că apelul uni
tății va fi recepționat, ca și altădată, 
cu promptitudine.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

TIMIȘ

- EFECTUATE EXEMPLAR!
MEHEDINȚI

Cultura a doua 
- bine întreținută!

în unitățile agricole din județul 
Timiș au fost însămînțate după orz 
și griu in a doua cultură 135 690 
hectare, din care 31 390 hectare cu 
porumb pentru boabe, iar 3 200 hec
tare cu legume. Acum, după ploile 
căzute in ultimele zile, plantele se 
dezvoltă viguros, promițînd o recoltă 
bună. Dar cresc și buruienile. Iată 
de oe. specialiștii, .cooperatorii și 
mecanizatorii se îngrijesc, in pre
zent, de executarea lucrărilor de 
întreținere.

Cooperatorii din Periam, care rea
lizează an de an din cultura a doua 
însemnate cantități de porumb, 
au fost printre primii din județ 
care au început această lucrare. După 
exemplul lor și cooperatorii din uni
tățile vecine — Variaș, Gelu. Bără- 
teaz. unde au fost insămînțate cu 
porumb toate suprafețele cultivate 
anterior cu orz — au ieșit in număr 
mare la prășit, lanurile fiind acum 
fără fir de buruiană.

La cooperativa agricolă Finiș se 
aflau Ia prășit peste 100 de coopera
tori, Ion Căsălean, președintele uni
tății. și Alexandru Szel, șeful fermei, 
urmăreau calitatea lucrării, veghind 
ca nici o plantă de porumb să nu 
fie tăiată. „Am semănat cu porumb 
220 hectare, iar aici, la „Conac", cum 
e denumită sola pe care ne aflăm, 
au fost însămînțate primele zeci de 
hectare — ne spune președintele 
unității. Și iată ce porumb frumos 
avem !“. Mai aflăm că prașila ma
nuală se aplică și pe cele 25 hectare 
cultivate cu dovlecei, castraveți și 
varză. Și in unitățile din consiliul 
agroindustrial Peciu Nou se mun
cește cu răspundere Ia întreținerea 
culturilor. La cooperativa agricolă 
Giulvăz, bunăoară, pe terenurile 
cultivate cu legume s-a trecut la 
executarea celei de-a doua prașile, 
în timp ce pe cele 120 hectare cu 
porumb se apropia de sfîrșit prima 
prașilă mecanică. Aici, tractoriștii 
Alexandru Popovici șl Simion Le- 
povschi executau lucrarea cu multă 
atenție, pentru a nu diminua den
sitatea plantelor.

„Pentru a realiza porumb boabe 
din cultura a doua, munca a fost 
organizată exact după rigorile cerute 
de cultură în ogor propriu — ne 
spune inginerul Iulian Pușcă, direc
tor cu producția vegetală la direcția 
agricolă județeană. Încă de la semă
nat activitatea mecanizatorilor și a 
cooperatorilor a fost îndrumată și 
supravegheată cu răspundere pentru 
a se face numai lucrări de bună 
calitate. Tot așa se procedează și 
acum la executarea prașilelor pe 
suprafețele cultivate cu porumb și 
legume. Tot atît de adevărat este și 
faptul că această lucrare n-a început 
peste tot pe motiv — susțin unii — 
că porumbul ar fi mic și deci n-a 
sosit încă momentul prășitului. Or, 
tocmai pe aceste sole se impunea 
executarea cu prioritate a prașilelor 
pentru a nu permite buruienilor ră
sărite după ploi să sufoce plantele. 
Asemenea situații sint caracteristice 
în special în zona colinară a județu
lui. in unitățile din consiliile agro
industriale Găvojdia și Făget. Orga
nele județene. au acționat energic 
pentru a curma această mentalitate 
păgubitoare".

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

La Șantierul naval din Galați

In finare e încă mull Ioc pentru fin!
în unitățile agricole din județul 

Mehedinți, o mare parte din forțe — 
oameni și atelaje — sint folosite in 
aceste zile la strîngerea și depozita
rea furajelor. Parcurgind un intins 
perimetru din această z.onă. am re
ținut o constatare : producția obți
nută de pe finețele naturale a ajuns 
in întregime in bazele furajere : la 
fel și cea rezultată d.upă a doua coa
să la trifoliene. Este un lucru bun, 
pentru că acționindu-se operativ se 
pot evita, după cum se știe, pier
derile de orice natură. Cum s-a reu
șit acest lucru 7 „încă de la începu
tul anului — ne spune medicul vete
rinar Ion Știrbu, director cu zooteh
nia in cadrul direcției agricole jude
țene — noi am stabilit pentru fie
care unitate în parte, necesarul de 
furaje pe categorii, în raport de e- 
fectivele de animale ne care le vor 
deține la finele lui 1987. Atit la ni
velul direcției agricole, cit și al fer
melor zootehnice au fost nominali
zate cadrele care răspund direct de 
înfăptuirea programului de asigura
re a furajelor".

în anul trecut, la Asociația econo
mică intercooperatistă de creștere a 
vacilor pentru lapte din Căzănești 
s-a obținut cea mai mare producție 
din județ. Pentru 1987 cei care iși 
desfășoară activitatea in această uni
tate și-au propus să valorifice mai 
bine condițiile de care dispun și să 
ajungă la o producție de 5 000 litri 
lapte pe cap de vacă furajată. Rea
lizările de pînă acum dau certitudi
nea că acest indicator de plan poate 
fi îndeplinit. Unul din factorii care 
duc la realizarea unor producții ri
dicate și constante il constituie grija 
pentru asigurarea unor furaje în
destulătoare, de calitate bună, con
servat in condiții optime. „Pentru 
perioada de stabulație a animalelor, 
necesarul nostru de fin este de 877 
tone — ne spune Matei Ștefan, di
rectorul asociației. Pînă acum noi 
avem deja depozitate 940 tone, la 
care se vor mai adăuga incă cel pu
țin 200 tone de pe suprafața de lu- 
cernă pe care o irigăm și de pe care 
urmează să luăm in curînd a treia 
coasă". Perimetrul unde se află fu
rajele a fost, după cum observăm, 
împrejmuit.

întreprinderea agricolă de stat din 
Rogova va intra în iarnă cu un efec
tiv de aproape 5 000 taurine. Ac
tivitatea în fermele care pro
duc furaje a fost în așa fel 
organizată incit la irigarea celor 630 
hectare cu lucemă se lucrează în 
două schimburi atît ziua, cit și noap
tea. pentru a se înlătura efectele se
cetei. După cum arată vegetația, 
peste puține zile se poate începe cea 
de-a treia, coasă pe o mare parte din 
suprafață. „După cele două coase — 
ne spune ing. Petre Ghețu, directo
rul întreprinderii — am obținut in 
medie 9 tone fîn la hectar. Folosim 
din plin sursa de apă pe care o avem 
la dispoziție pentru a recolta, chiar 
în condițiile secetei excesive care se 
resimte in zona noastră, și cea de-a 
patra coasă. Vom ajunge astfel la 15 
si chiar 16 tone fîn pe hectar". Aici, 
întreaga cantitate de fin — peste 
5 400 tone — a fost balotată, ceea ce 
a permis evitarea risipei la trans
port și depozitare.

Cooperativa agricolă dip Rogo

va are finețe naturale situate în 
pantă, deci cu o fertilitate mai scă
zută. S-au efectuat insă in cursul 
primăverii o serie de. lucrări : defri
șări de arbuști, nivelări, fertilizare 
cu îngrășăminte naturale și chimi
ce, suprainsămințări cu ierburi re
pede crescătoare. Și in loc de 614 
tone fin cit s-a prevăzut s-au obți
nut 720 tone, aflate acum depozitate 
corespunzător. Cantități de fin cu 
mult mai mari față de cele prevă
zute in plan‘au fost strinșe și depo
zitate pînă acum și în cooperativele 
agricole Livezile, Obirșia de Cimp, 
Dirvari și Salcia.

Sint însă cooperative agricole — 
Broșteni. Șișești, Corcova și Timna 
— situate în zona colinară a jude
țului. care au suprafețe întinse de 
finețe naturale, dar in care cantită
țile de fin strinse și depozitate sînt 
cu mult , sub nivelul planului. La a- 
ceastă dată. C.A.P. Broșteni dispune 
de numai 275 tone fin din cele 928 
tone necesare ; C.A.P. Șișești >— 95 
tone din cele 363 tone planificate, 
iar C.A.P. Corcova — 150 tone din 
cele 552 tone prevăzute. La C.A.P. 
Timna se află in baza furajeră doar 
180 tone fin, față de 727 tone nece
sare. Cu toate că dispune de o su
prafață însemnată ocupată cu trifo
liene. cooperativa agricolă din Bălă
cită a depozitat doar 80 tone fîn din 
cele 367 prevăzute in plan. Cauzele 
sj.nt mai multe. Pe suprafețele cu 
finețe naturale nu s-âu efectuat lu
crările care s-au impus, iar produc
ția de iarbă a fost scăzută. De ase
menea. pe solele cu trifoliene nu 
s-au aplicat udările necesare.

Ne-am oprit și la bazele furajere 
de la cooperativele agricole din Și
șești, Ilovăț. Iablanița, Gruia. Tîmna 
și Izvorăl. Cu toate că la ora actuală 
cantitățile de fin sint insuficiente, 
nici acestea nu sint depozitate în 
condiții corespunzătoare: șirele și 
clăile sînt sparte.- iar zonele respec
tive n-au fost împrejmuite. Deși pe 
cimp există suficientă vegetație, 
conducerile unor unități, in loc să 
scoată animalele la pă.șunat, di,ntr-o 
condamnabilă comoditate, le fura- 
jează cu finul care va fi atît de ne
cesar pe timpul iernii.

Așa cum s-a văzut, în județul 
Mehedinți sînt numeroase unități a- 
gricole care au o experiență valoroa
să in ce privește valorificarea tutu
ror resurselor de furaje, cit și buna 
lor gospodărire. Dar alături de a- 
ceștea sînt altele care au finarele 
pe jumătate goale. Ba mai si consu
mă din puținul fin pe care l-au a- 
dunat. întrucit există suficiente re
zerve de furaje care pot fi conser
vate pentru perioada de stabulație, 
este necesar să se organizeze strin- 
gerea lor. La început am reținut cele 
spus? de directorul cu zootehnia: 
„au fost nominalizate cadrele care 
răspund de îndeplinirea programului 
de asigurare a furajelor". Aceste 
cadre au datoria să cunoască exact 
situația existentă in fiecare unitate 
și fermă și să determine, totodată, 
acțiuni hotărite în vederea asigură
rii furajelor necesare pentru perioa
da de stabulație.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scinteii"

O dată cu implementarea în practica economică a principiilor auto- 
gestiunii economico-financiare a devenit tot mai evident că dimensionarea 
judicioasă a stocurilor de materii prime și materiale se subsumează ne
mijlocit unei activități eficiente, că accelerarea vitezei de rotație a re
surselor materiale are același efect final ca si scurtare;! ciclului de fa
bricație. adică : obținerea intr-o unitate de timp a unui volum de 
producție mai mare.

Pornind de la toate aceste considerente. Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a stabilit, in urmă cu un an, un ansamblu de măsuri 
vizind lichidarea in cit mai scurt timp a stocurilor supranormative și 
reducerea însemnată a volumului total al stocurilor din economie. Mi
nisterele. centralele. întreprinderile au întocmit grafice de lichidare a 
imobilizărilor și au luat măsuri specifice pentru încadrarea în nivelul 
normat al stocurilor. Cu toate acestea, rezultatele obținute pînă in pre
zent sint departe de a fi mulțumitoare : in numeroase situații. îndepli
nirea obiectivelor fixate prin graficele de lichidare a stocurilor este... 
aminată pentru alte termene, mereu mai îndepărtate, timp în oare se 
acumulează noi și noi stocuri, uneori chiar mai mari decit... cele inițiale. 
Această situație dovedește că nu au fost înlăturate în totalitate cauzele 
fundamentale care generează imobilizări de resurse materiale, că se 
mențin unele practici neeconomice, al căror reflex inevitabil este for
marea de stocuri supranormative.

In mod firesc, prima întrebare care se pune este de ce apar aceste 
imobilizări materiale ? întrebare la care am căutat răspuns prin inves
tigațiile făcute in mai multe unități economice din București și din țară.

PREOCUPĂRI EXISTA. DAR NU 
ÎNTOTDEAUNA ȘI REZULTATE. 
De la bun început trebuie arătat că 
în toate unitățile analizate se fac tot 
mai puternic simțite preocupările 
pentru eliminarea unor stocuri crea
te cu ani in urmă și, mai cu seamă, 
pentru a stopa procesul formării 
altora noi. Materialele disponibile 
sint inventariate, se prezintă liste 
ale acestora principalilor beneficiari 
potențiali, se caută noi posibilități de 
valorificare prin consum a unor 
sortotipodimensiuni atipice, se renun
ță la acele aprovizionări care, la o 
analiză exigentă, s-au dovedit inuti
le. Intr-un cuvint. simțul de adevărat 
gospodar al patrimoniului întreprin

derii capătă forme de manifestare 
din ce in ce mai pregnante.

Cu toate acestea, în ce privește 
evoluția stocurilor și încadrarea in 
nivelul normat, unitățile cuprinse in 
investigație se află intr-un evantai 
larg de situații. Astfel. întreprinde
rea de utilaj petrolier și reparații 
Teleajen nu mai depășește stocul 
normat de mijloace circulante, chiar 
dacă' se confruntă in continuare cu 
o serie de greutăți. La întreprinde
rea de echipamente periferice Bucu
rești (IEPER) se află in plină desfă
șurare un proces, început in urmă 
cu mai bine de trei ani, de reducere 
a stocurilor, paralel cu creșterea ra
pidă a volumului producției ; cu 

toate acestea, stocul supranormativ 
înregistrează încă valori ridicate. 
Alte unități înregistrează oscilații 
ale stocurilor de la o lună la alta, 
cum este cazul întreprinderii de 
pompe „Aversa" din București sau 
chiar o majorare a acestora, cum 
se întîmplă la întreprinderea de 
utilaj chimic Ploiești. Cum se a-

Concepții și practici care alimentează 

stocurile supranormative

junge insă la stocuri supranormati
ve ? De ce se mențin acestea timp 
îndelungat 7 Care sint „mecanisme
le" generatoare de noi stocuri și 
cum pot fi acestea dezamorsate 7

O CONCEPȚIE PĂGUBITOARE : 
MAI BINE SA PRISOSEASCĂ DE
CIT SA LIPSEASCĂ. Este clar pen
tru toată lumea că imobilizările de 
valori materiale apar ca urmare a 
neconcordanței dintre structura a- 
provizionării și cea a producției 
realizate. Această neooncordanță 
poate fi însă generată de cauze mul
tiple. Dintre acestea, o lungă peri
oadă de timp rolul principal l-a 
avut insuficienta fundamentare a 

planului de aprovizionare, necorela- 
rea acestuia cu stocurile existente 
și cu normele de consum. Exemple 
in acest sens, din anii trecuți, se pot 
da multe. Iată insă că și in acest an 
am intilnit asemenea situații. Ast
fel, întreprinderea dc electronică 
industrială București a contractat 
cu întreprinderea de ferite Urziceni 

o cantitate de 750 mii magneți 
FB-3-20, deși avea deja în stoc 
177 mii bucăți. In timp ce in pri
mele patru luni ale anului, consu
mul a fost de numai 124 mii bucăți 
(este adevărat și ca’ urmare a sistă
rii unor comenzi pentru care acest 
magnet reprezenta materia primă). 
Altfel spus, stocul de la începutul 
anului era suficient pentru... tot se
mestrul I !

De asemenea, întreprinderea de 
produse refractare Pleașa din jude
țul Prahova a comandat, peste ne
cesarul de consum, alumină in va
loare de 11 milioane lei și piese de 
schimb in valoare de 2,4 milioane 
Iei. Aflăm de la economista Rodica 

Nedelea, inspector la Banca Națio
nală a Republicii Socialiste România 
— sucursala Ploiești, că întreprin
derea din Pleașa desfășoară o bună 
activitate de producție, are comenzi 
mari pe care le execută cu prompti
tudine. aprovizionarea peste nevoile 
curente fiind, potrivit opiniei con
ducerii întreprinderii, o formulă de 

a evita... lipsa de materii prime in 
cazul unor comenzi urgente ! Ciu
dată și păgubitoare această optică, 
sancționată, de altfel, de organele 
bancare. „Epilogul" in cazurile pre
zentate a fost același : intreprinde- 
rile au renunțat la contractele de 
aprovizionare care nu erau strict 
necesare. La care trebuie să adău
găm că, nici in această situație, în
treprinderea din Pleașa. bunăoară, 
nu a rămas cu producția nerealizată 
din lipsă de materii prime sau de 
piese de schimb. ’Deci se poate.

O situație, cu totul ieșită din co
mun am intilnit la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Miercurea- 
Ciuc : deși unitatea nu â solicitat 

cherestea de cer pentru anul in curs, 
aceasta nefiind adecvată pentru ti
purile de mobilă executate aici, cen
trala de resort a repartizat totuși o 
cantitate de 2 400 metri cubi, înlo
cuind parțial — din condei — tipu
rile de cherestea necesare. Deci, din- 
tr-o singură .lovitură". două re
zultate : constituirea cu bună știin
ță a unui stoc inutil și neasigurarea 
bazei materiale adecvate pentru pro
ducția de export contractată ! Situa
ție care’ ar fi putut fi evitată de la 
început (în cele din urmă au fost 
regularizate repartițiile), dacă Cen
trala de prelucrare a lemnului Bucu
rești ar fi ințeles dar că, in calitate 
de titulară de plan, nu trebuie să se 
rezume la rolul de dispecer de sar
cini.

ANII TREC, STOCURILE RAMlN. 
In cazurile prezentate, imobilizarea 
unor valori materiale a fost prevenită 
in „ceasul al doisprezecelea". Ce se 
întîmplă insă dacă stocurile sînt deja 
constituite 7 Uneori, rămin pină... nu 
mai pot fi valorificate. La întreprin
derea de pompe „Aversa" din Capita
lă. de pildă, există piese de.schimb in 
valoare de 2.7 milioane lei pentru 
mașini de mult scoase din uz : scu
le diferite și cuplaje pompă-motor 
in valoare de 7,5 milioane lei. afe
rente. unor produse care... nu se mai 
realizează 1 Iar aoeasta deoarece, in 
perioada 1979—1986, execuția unor 
tipuri de pompe a fost transferată 
de la „Aversa" altor întreprinderi 
din țară, care nu au preluat însă și 
materialele strict specifice, rămase 
astfel fără utilizare. Ne interesăm de 
oe nu a insistat întreprinderea ca 
noii producători să preia și mate
rialele specifice. „Pentru fiecare caz 

in parte, ne spune directorul econo
mic al întreprinderii. Eugen Ciorta- 
ru, valorile erau destul de mici. Și 
apoi, pe cine interesa acum șapte 
ani că rămin ci ți va rulmenți nefolo
siți 7“ Iată, de fapt, adevărata cauză 
a stocurilor acumulate in timp I

Stocuri fără mișcare înregistrea
ză și întreprinderea de utilaj chimic 
Ploiești. Dintre acestea, 3 milioane 
lei valorează numai motoarele și 
ventilatoarele rămașe în stoc de 
mai mulți ani, pentru a căror valori
ficare ar fi necesară adaptarea co
respunzătoare a proiectelor de exe
cuție a utilajelor fabricate în pre
zent in unitate. Din păcate, situații 
similare se intîlnesc și in alte între
prinderi. Din discuția purtată cu to
varășa Elvira Moise, director al 
sucursalei din municiolul București, a 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste România, a reieșit că numeroa
se unități dețin stocuri .vechi — mai 
mari sau mai mici — care, neputind 
fi utilizate, și-au pierdut. practic, 
valoarea cu care sînt înscrise în evi
dența contabilă și, mai mult, conti
nuă să încarce costurile de produc
ție prin dobinzile penalizatoare plă
tite băncilor și cheltuielile de depo
zitare efectuate.

Supunem așadar atenției forurilor 
in drept această problemă, care tre
buie să găsească, de la caz la caz. 
soluții adecvate pentru ca aceste 
stocuri să fie valorificate intr-o for
mă sau alta și eliminate definitiv 
din patrimoniul intreprinderilor.

La alte cauze care determină apa
riția stocurilor supranormative ne 
vom referi în ancheta următoare.

R. EUGEN
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Noua calitate
a mișcării artistice de amatori
Perfecționări necesare în activitatea școlilor populare de artă

în ultimele două decenii, în con
textul accentuatului dinamism ce 
caracterizează viata spirituală a so
cietății noastre, școlile populare de 
artă au evoluat de la o prezentă 
relativ sporadică pe harta culturală 
a tării, structurîndu-se treptat in
tr-un sistem functional și eficient 
cu un rol major și distinct in promo
varea unei noi calități, superioare, 
în intreaga mișcare artistică de ama
tori. Prin această formă de învățâ- 
mint popular, de-a lungul anilor 
s-au pregătit, s-au perfecționat — 
s-ar putea spune — generații de ar
tiști amatori, de conducători de 
cercuri și instructori de formații, 
modelîndu-le, punindu-le in valoare 
disponibilitățile personalității lor. In 
cadrul generos oferit de Festivalul 
național „Cmtarea României", miș
carea artistică de amatori a căpătat 
o amploare fără precedent, de la 
ediție la ediție înregistrmdu-se o 
participare tot mai substanțială, 
efectivă și afectivă a oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Este 
semnificativ că, dacă la prima ediție 
a festivalului s-au înscris compe
titiv circa 2 000 000 artiști amatori, 
acum, in ediția 1985—1987. numărul 
acestora depășește 5 000 000. Evoluția 
scenică sau expozițională a interpre- 
ților și creatorilor artistici s-a ridi
cat continuu la altitudini calitative 
superioare, a fost răsplătită cu tot 
mai numeroase premii de exigentele 
jurii republicane. Dincolo de cifre, 
de estimări cantitative și calitative, 
de statistici comparative se găsește 
însă încorporată, în mare măsură, 
și munca stăruitoare și competentă 
a sute de profesori ai școlilor popu
lare de artă, atit în cadrul proce
sului de invățămint propriu-zis, dar 
și in asistența de specialitate, in in
struirea unor formații, în îndruma
rea activității unor cercuri de crea
ție artistică, în preocupările lor, 
adesea programatice, de educare a 
gustului public, de dezvoltare a re
ceptivității, a sensibilității pentru 
noutate și valoare estetică autentică.

Astfel, formațiile proprii ale unor 
școli populare de artă (București, 
Pitești, Cluj Napoca, Ploiești, Bacău, 
Alba Iulia, Arad, Iași ș.a.) s-au 
afirmat cu veritabile revelații pe 
scenele festivalului ; totodată insă, 
spectacolele susținute, prin reper
toriul valoros, cu accentuat mesaj 
patriotic revoluționar, abordat prin 
stiluri interpretative de mare origi
nalitate și vigoare expresivă, s-au 
conturat ca importante evenimente 
și in viața culturală locală. Stagiu
nile de concerte organizate de Școa
la populară de artă Alba Iulia atit 
in localitatea de reședință, cit și in 
alte orașe și comune ale județului, 
adesea cu concursul unor interpeți 
de mare prestigiu de la București 
Cluj Napoca, Tîrgu Mureș, Timișoa
ra ș.a., precum și complexul de ma
nifestări de anvergură evoluind 
anual sub genericul „Tinerețea ca
podoperelor", conceput împreună cu 
Colegiul criticilor muzicali, îi dau 
acestei instituții o personalitate dis
tinctă, promotoare a unor generoase 
mesaje prin intermediul muzicii 
culte. Cîndva, și Școala populară de 
artă din Oradea susținea cu forma
țiile proprii, constituite din profe
sori și elevi, frecvente concerte da 
muzică cultă, îndeosebi în stațiunea 
Felix, remarcabile ca ținută artis
tică, înregistrînd o mare afluență de 
public, inclusiv de străini veniți la 
odihnă și tratament. De mai multă 
vreme însă, asemenea manifestări 
au rămas doar în amintirea unor 
melomani. Forurile culturale locale 
nu pot întreprinde nimic pentru re
luarea și permanentizarea activității 
concărtistlce desfășurate de această 
instituție, pentru sprijinirea efectivă 
a profesorilor școlii, a celor oare ac
tivează aici ?

în același sistem de referințe 
merită menționate expozițiile de 
artă plastică și artă populară cu lu
crări ale elevilor de la școlile din 
București. Cluj Napoca. Bacău. Bra
șov, Ploiești, Timișoara, Botoșani 
ș.a.. care s-au impus atenției unui 
public larg prin tematica majoră și

generoasă abordată în nuanțate și 
expresive viziuni personale, contri
buind la creșterea gradului de edu
cație a cetățenilor, la dezvoltarea 
sensibilității, a receptivității pentru 
formă și culoare. De altfel, in nici o 
instituție din sfera culturii de masă 
nu există o concentrare de forțe 
specializate de profil ca in școlile 
populare de artă, fapt care în
dreptățește speranțe și cerințe 
sporite privind aportul lor direct și 
concret la promovarea, prin mani
festările scenice și expoziționale or
ganizate cu elevii lor, a unor veri
tabile valori-etalon la care să se 
raporteze, prin comparație, manifes
tările similare din intreaga mișcare 
de amatori a județului. Premiile obți
nute de formațiile, interpreții și crea
torii proprii ai instituțiilor respec
tive în Festivalul național •„Cintarea 
României" confirmă integrai largile 
disponibilități existente în acest sens, 
atestind, totodată, responsabilitatea 
și exigența, competența profesională 
ale unor colective didactice, conștien
te că activitatea lor nu trebuie în
țeleasă numai prin procesul de în- 
vățămînt propriu-zis, ci trebuie să 
se manifeste mai amplu în plan so
cial, inriurind complex și profund
colectivitatea prin valorile artei
promovate.

Acest aspect trebuie luat mai mult 
în considerație de unele colecti
ve ale școlilor populare de artă 
care, pină in prezent, in prea mică 
măsură au obținut afirmări valorice 
superioare cu propriile formații ar
tistice atît în Festivalul național 
„Cintarea României", cit și în viața 
culturală locală.

Un fenomen care minează adesea 
eficiența acestor unități de învăță- 
mint popular este tendința de cen
tralizare excesivă, la sediu, a acti
vității lor specifice, ca și cum miș
carea artistică de amatori — princi
pala beneficiară — ar fi o prezență 
activă numai la reședința de județ. 
Funcționarea unor clase corespunză
toare ca profil și în alte localități 
se conturează ca un important ele
ment de politică culturală, venind 
în întîmpinarea intereselor, a dorin
țelor oamenilor muncii de pe întreg 
teritoriul județului de a-și desă- 
virși personalitatea prin interpre
tare și creație artistică, fertilizînd 
în continuare. improspătind cu 
noi forțe, ridicînd mai ferm nive
lul calitativ al mișcării de ama
tori. Materializarea acestui dezi
derat nu-1 o problemă rezolvabilă 
într-un birou, eventual in cadrul 
unei ședințe, ci presupune investi
garea adecvată a necesităților și a 
posibilităților, abordarea lor pros
pectivă, cu realism, conducînd la 
decizii și măsuri potrivite. Astfel de 
clase externe funcționează în circa 
180 de localități, dar situația este 
încă mult sub necesitățile reale și 
îndeosebi conducerea școlilor și a 
comitetelor de cultură și educație 
socialistă din județele Arad, Bihor, 
Buzău, Galați, Mureș, Sălaj, Tulcea, 
Vilcea, Satu Mare ș.a. trebuie să se 
ocupe mai intens, cu mai multă se
riozitate și răspundere de soluționa
rea corespunzătoare a problemelor 
ce le ridică extinderea învățămintu- 
lui popular artistic și în alte comu
ne și orașe, dincolo de sediul de reșe
dință. Pe teritoriul actual al sectoru
lui agricol Ilfov, cîndva au funcționat 
diverse clase de profil artistic, dar 
actualmente preocupările de forma
re și perfecționare a artiștilor ama
tori din acest sector au rămas, in 
mare măsură, la voia întîmplării. 
Oare Școala populară de artă din 
București nu poate să ia în consi
derație această realitate ?

In circa jumătate din numărul 
școlilor funcționează și clase exter
ne de artă populară (cusut-țesut, 
olărit, cojocărit etc.), înțelegîndu-se 
de către forurile culturale locale 
rosturile importante ale acestora in 
perpetuarea unor meșteșuguri tradi
ționale, în diminuarea unor tendințe 
de erodare a unor vetre etnofol- 
clorice de mare rafinament și origi
nalitate artistică, în asigurarea pere
nității unor elemente definitorii ale 
spiritualității poporului român. In-

vocînd, cel mai adesea, dificultăți 
insurmontabile de natură materială, 
căutînd cauze așa-zis „obiective" 
pentru a demonstra că „nu se poa
te", conducerile unor unități de în- 
vățămint popular artistic (Arad, 
Constanța. Galați, Tîrgu Mureș, Pia
tra Neamț, Timișoara, Rimnicu 
Vilcea, Satu Mare, Tulcea ș.a.), care 
cîndva au avut qstfel de clase ex
terne, cu prea 'multă ușurință și 
prea multă comoditate au renunțat 
să se preocupe de funcționarea aces
tora în continuare. Viața a demon
strat că, atunci cînd se acționează 
cu răspundere și perseverență, difi
cultățile pot să fie depășite. Este, 
fără îndoială, meritul forurilor cul
turale locale din județele Gorj, Olt. 
Maramureș, Bacău, Botoșani, Sucea
va ș.a.. care au întreprins demersuri 
stăruitoare și bine orientate, asigu- 
rind condiții adecvate funcționării 
claselor de artă populară în princi
palele vetre etnofolclorice din teri
toriul propriu, cu un invățămint de 
calitate, mulți dintre elevii pregătiți 
aici aiungînd areatori de valoare, cu 
afirmări superioare si multiple.

în condițiile actuale, mișcarea ar
tistică do amatori tinde să fie tot 
mai cuprinzătoare și diversificată ca 
genuri, atrăgînd tot mai multi 
oameni ai muncii, din toate cate
goriile socioprofesionale, de la 
orașe și sate. In acest context, înce
pe să se resimtă acut necesitatea 
unui număr sporit de instructori de 
formații (îndeosebi pentru coruri, 
colective coregrafice, de teatru și 
brigăzi artistice) și conducători de 
cercuri (artă fotografică și cineclu- 
buri) pregătiți corespunzător exi
gențelor promovate de Festivalul 
național „Cintarea României" pentru 
fiecare domeniu. Mai bine de jumă
tate din numărul școlilor populare 
de artă, receptive la tendințele, la 
dinamica mișcării artistice, de ama
tori, au organizat cursuri permanen
te, precum și periodice, vizînd for
marea și perfecționarea instructori
lor de formații și conducătorilor de 
cercuri de la orașe și sate, pe mă
sura necesităților proprii fiecărui 
județ. Dar acest deziderat de maxi
mă importanță pentru prezentul și 
viitorul mișcării artistice de ama
tori a fost insuficient înțeles în 
colectivele unor școli populare de 
artă (Miercurea-Ciuc, Arad, Tîrgu 
Mureș, Alexandria ș.a.). Forurile 
culturale locale au datoria să le 
determine a acționa măcar acum, cu 
fermitate și răspundere, pentru re
medierea situației.

Ne aflăm intr-o perioadă de fina
lizare a ediției actuale a Festivalului 
național „Cintarea României". La 
nivelul județelor există deja premise

suficiente pentru o estimare realistă, 
la obiect a stadiului mișcării artis
tice de amatori, sasizindu-se tendin
țele caracteristice, domeniile defici
tare sub raport cantitativ și cali
tativ. Pe această bază se pot con
tura și unele repere importante, 
unele obiective și priorități în acti
vitatea fiecărei școli pooulare de 
artă. Sint necesare atare demersuri, 
îndeosebi in etapa actuală, cînd la 
nivelul fiecărei unități de invăță
mint popular artistic urmează, în 
scurtă vreme, să se elaboreze pro
iectul planului de școlarizare centru 
anul 1987—1988. avînd grijă de sta
bilirea judicioasă a numărului de 
catedre ce vor funcționa, a profilu
lui lor, precum și a localităților ce 
întrunesc condițiile potrivite pentru 
desfășurarea unei adecvate activi
tăți didactice in clase externe. Co
respunzător unei concepții bine gîn- 
dite privind rosturile fundamentale 
și menirea socială ale acestor insti
tuții. activitatea lor constituie un 
subsistem deschis înnoirilor, perfec
ționărilor. indicii respectivi stabilin- 
du-se anual, pe plan local, in func
ție de dinamica mișcării artistice de 
amatori din fiecare județ, de nece
sitățile locale. Apreciind retrospec
tiv unele tendințe in profilarea si 
definirea activității unor școli popu
lare de artă, nu putem crede că 
mișcarea artistică de amatori din 
județele Tulcea, Ialomița, Giurgiu, 
Sălaj, Teleorman ș.a. a cunoscut o 
dezvoltare și o împlinire calitativă 
maximală, fără putință deci de a 
se depăși, îneît, cu acordul conduce
rii comitetelor de cultură și edu
cație socialistă, aceste unități de în- 
vățămînt popular să-și restrîngă 
excesiv și de la an la an activitatea, 
în unele cazuri si unilateralizînd-o 
și redueînd-o la discipline muzicale. 
Conducerile comitetelor de cultură 
și educație socialistă județene tre
buie să abordeze cu mai mult 
realism și spirit de răspundere ac
tivitatea acestor instituții, pe măsu
ra importantei lor, a rolului major 
ce-1 pot avea în amplificarea, diver
sificarea și creșterea calitativă a 
mișcării artistice de amatori din 
fiecare județ.

Formarea și perfecționarea artiști
lor amatori, a instructorilor de for
mații și conducători de cercuri — 
activitate care revine în mare mă
sură școlilor pooulare de artă — 
caoătă o importanță socială deose
bită și trebuie să fie abordată în 
condițiile exigențelor sporite promo
vate de ansamblul manifestărilor ar
tistice, cultural-educative din Festi
valul național „Cintarea României".

Mihai RADUCANU
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AUTENTICITATEA EXPRESIEI
ascendențe ale muzicii românești contemporane

Pentru numeroși cercetă
tori ai fenomenului mu
zical contemporan, școala 
componistică românească a 
devenit exemplară pe plan 
mondial gratie originalită
ții. vitalității maturității ei. 
manifeste îndeosebi in ul
timele decenii. S-a făcut, 
totodată, remarcat aspectul 
său monolitic. în ciuda fe
lurimii opțiunilor stilistice, 
a modalităților si tehnici
lor de exprimare, a ine
rentelor particularități ce 
tin de structura si forma
ția creatorilor, căci dinco
lo de extrema diversitate 
a abordărilor se distinge, 
asemenea unui corolar, a- 
partenenta colectivă la o 
esență superioară a cărei 
geneză se descoperă in 
acumulările unei spirituali
tăți milenare. Vom încerca 
în context să semnalăm cî- 
teva dintre elementele ce 
ni se par definitorii impli
cit în afirmarea valorii 
sale.

în stratul cel mai adine 
al ființei artistioe se si
tuează determinările etnice, 
considerate de L. Blaga 
drept reprezentînd matca 
sufletească a ponorului si 
care asigură aoestuia iden
titatea cu sine însusi. De
rivă de aici o filozofie pro
fundă si autentică, o etică 
aparte, precum si o esteti
că inedită. Viziunea con
templativă asupra lumii și 
vieții, 
librul 
dar și 
starea
astfel întruchiparea fireas
că în densitatea mesajului, 
în lirismul caracteristic 
muzicii românești. în dia- 
lectiua edificării sonice.

simplitatea si echi- 
trăirii. bunul gust, 
sentimentul naturii, 
de dor își găsesc

Forma explicită si directă 
a gîndirii si simțirii națio
nale se reflectă in muzica 
populară, care la rindu-i a 
constituit o sursă perpetuă 
de inspirație — la nivelul 
arhetipurilor intonațtonale. 
ritmico-melodioe si structu
rale — pentru creația cul
tă. însă disponibilitățile 
unei culturi nu se rezumă 
exclusiv la inventarea unor 
modele particulare, ci se 
evidențiază si în felul cum 
preia si dezvoltă anumite 
componente aparținătoare 
altor spatii spirituale, cum 
asimilează diferitele cuoe- 
riri manifeste la stadiul 
ideației, al orientărilor ar
tistice. al procedeelor. Din 
acest punct de vedere, in 
muzica noastră modernă 
este simptomatică tocmai 
împletirea armonioasă din
tre izvoarele proprii si cele 
universale, exploatarea re
surselor specifice în para
lel cu deschiderea selectivă 
către înnoirile artei din se
colul al XX-lea.

Componistica actuală se 
fundează pe tradiție. înțe
leasă ca factor de sudură 
peste timp, de neîncetată 
acumulare, de permanență, 
fiindcă succesele prezentu
lui se datorează într-o mă
sură considerabilă străda
niei înaintașilor de a pune 
bazele patrimoniului nostru 
muzical. De bună seamă, 
orice adaos e demn de pre
țuit. orice aport individual 
merită a fi semnalat. To
tuși. indubitabil, cel care a 
deschis muzicii românești 
porțile universalității a fost 
George Enescu. El a reușit 
intr-adevăr să impună arta 
noastră sonoră pe Armă

mentul mondial, să-i ridice 
ștacheta la înălțimea unor 
scoli muzicale de veche 
tradiție. să imprime un 
statut axiologic devenit re
ferențial pentru toti com
pozitorii care l-au urmat.

Fecundă pentru creația 
nouă sc vădește contribu
ția „Orfeulul moldav" la 
conturarea unor magistrale 
de evoluție. Este unanim 
știut că Enescu a avut vo
cația sintezei. Poate mai 
puțin cunoscut e faptul că 
demersul unificator a re
venit — mai ales în ulti
mii ani — în prim planul 
preocupărilor componistice, 
drept care și concepția 
enesciană ne apare acum 
în toată modernitatea ei. 
Sintezele propuse de autor 
sint multiple. Amintim în
tr-o enumerare rapidă fu
ziunea dintre national și 
universal, subliniind preo
cuparea pentru depășirea 
inserției folclorice sub for
ma citatului si înșiruirea 
unor sugestii „în caracter 
popular românesc" — după 
cum însuși 
notează pe 
tei a IlI-a 
vioară". Se 
gerea unor 
bilitate ce transpar în con
ținutul, 
încărcate 
străvechi 
tioe. în 
principiu 
cu întreprinde 
ritmului strict.
cu cel liber, rubato, reali
zează îmbinarea naturală 
între maxima strictețe si 
necesara spontaneitate a 
gestului artistic, obține per
fecta coroborare a planu-

rilor dinamice și agogice. 
complexitatea limbajului 
său muzical rezidind toc
mai in cumulul acestor en
tități. Trebuie accentuată 
iarăși prioritatea creatoru
lui în ceea ce privește uti
lizarea sintaxei eterofonice 
ca sistem de compoziție. 
Dar. dincolo de aspectele 
imediate ale demersului 
artistic, Enescu apare 
exemplar pentru compozi
torii contemporani din 
toate generațiile prin pu
terea si autenticitatea ex
presiei, prin ardenta trăirii, 
prin vibrația patriotică a 
întregii sale opere. Iată de 
ce el va rămîne 
maestru 
nești. cel 
astăzi îi 
trivă un 
lumea
ales o neprețuită moșteni
re spirituală.

Urmînd unele dintre di
recțiile trasate de predece
sori. sondiind fîntînile me
reu vii ale muzicii folclo
rice sau bizantine. încer- 
cînd soluții artistice nova
toare. receptivi la exigen
tele publicului. actualii 
slujitori ai domeniului Eu- 
terpei înoearcă. fiecare în 
măsura talentului si a 
meșteșugului său. să-și a- 
ducă prinosul la progresul 
artei sonore, zămislind o- 
pusuri capabile să 
în confruntarea 
Este o misiune 
si un deziderat 
noastre bresle, 
sîntem chemați
plinim prin noi si semnifi
cative izbînzi artistice.

marele 
al muzicii româ- 
căruia artiștii de 
datorează deopo- 
loc privilegiat in

muzioală. cît mal
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Adrian IORGULESCU

Felul în care s-au schimbat lucru
rile la întreprinderea cinematografi
că a județului Caraș-Severin în de
curs de numai cițiva ani, transfor
marea sa dintr-o „unitate" ce punea 
serioase probleme sub toate aspec
tele — organizatoric, financiar, teh
nic, educațional — într-o instituție 
vie. într-o rețea de lăcașe culturale, 
cu o prezentă tot mai pregnantă în 
toate localitățile județului, cu un 
aport educativ-cetătenesc în con
tinuă creștere, prezintă, credem, o 
experiență interesantă. Ne oprim în 
rîndurile de fată doar asupra unui 
singur aspect — grija și atenția ca 
spectacolul cinematografic să se con
stituie într-o veritabilă scoală de 
educație cetățenească.

CÎND AMBIANȚA DETERMINA 
CONDUITA. Au trecut doar doi, trei 
ani de cînd la Reșița și în alte lo
calități ale județului, cinematografe
le aveau — cu rare excepții — un 
aspect puțin îmbietor, iar atmosfera 
era de așa natură că mulți preferau 
să „le scape" filmul. „Explicația" se 
referea, chipurile, la „sechelele" 
încă inerente unui oraș în plină dez
voltare. în /apt. simple prejudecăți, 
dar mai ales, multă inactivitate și 
indiferentă, ceea ce pe ici. pe colo, 
pe la alte asemenea întreprinderi 
județene mai există — dar înlăturate 
ia Reșița. Cum a fost posibilă aceas
tă schimbare radicală și într-un 
timp așa scurt ? Tînărul director al 
întreprinderii cinematografice jude
țene, Valeriu Leu, explică aceasta în 
felul următor :

— S-a „întîniplat" întocmai așa 
cum s-a spus și s-a scris de mai 
multe ori că s-au petrecut lucrurile 
în cazul metroului bucureștean : am
bianta. mediul au determinat com
portamentul. Au impus. Inclusiv 
celor certați cu o conduită civili
zată. ce veneau la cinematograf nu 
să se instruiască ori să se destindă, 
ci să se „distreze" în dauna celor
lalți spectatori, să comenteze fiecare 
replică de pe ecran, să spargă se
mințe și eventual să lase „autografe" 
pe bănci. îmi amintesc însă că. după 
ce au fost tapisate scaunele la unul 
din cinematografele nu chiar perife
rice din Reșița, am controlat după 
spectacol, cu inima strînsă. fotoliu 
cu fotoliu. Erau intacte. Așa sint și 
acum. Tot în această sală îți țiuiau 
urechile de zgomote și fluierături. 
Dar nici cînd încetau, sonorul nu se 
distingea prea bine. De vină era. de
sigur. și acustica sălii, care a fost mo
dificată printr-o soluție constructivă 
deosebit de simplă și ieftină. Astăzi 
orice film se urmărește în liniște și 
orice șoaptă se distinge. A fost, așa
dar. vorba de o investiție de încre
dere în spectatori, în concetățenii 
noștri, la urma urmelor.

Dar îmbunătățirea ambiantei nu

s-a redus doar la înfățișarea și sta
rea tehnică a sălilor, ci a cuprins și 
punerea la punct a aparaturii, pentru 
întreținerea căreia s-a desfășurat.și 
un veritabil program de creștere a 
calificării proiecționiștilor din tot 
județul. De fapt, întregul personal al 
întreprinderii cinematografice. al 
„unităților" — cum se spune și în 
acest domeniu cu pronunțate carac
teristici ale serviciilor publice — a 
fost instruit fiind stabilite si urmă
rite riguros să fie îndeplinite și res
pectate măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de vizionare asigurate 
spectatorilor. De la vînzarea opera
tivă a biletelor și începerea punctua
lă a proiecției, de la aspectul holu-

de întreprinderea de gospodărie lo- 
cativă, 80 000 de lei. A costat însă 
numai șase mii de lei (contrava
loarea materialelor) pentru că lucră
rile au fost realizate prin forțe pro
prii. Adică o echipă de „zugravi" al
cătuită din șoferul unității, cițiva 
proiecționiști și femeile de serviciu. 
Răsplata ? De ordin moral : dreptul 
de a le figura o vreme fotografiile 
într-una din vitrinele cinematografu
lui. Iar eficiența educativă ? Deose
bită. Căci fiecare dintre cei care au 
trecut pragul cinematografului 
proaspăt renovat au înțeles să res
pecte eforturile personalului prin- 
tr-un plus, de atenție, prin mai mul
tă grijă față de aspectul localului.

Lecția civică din sala 
de spectacol cinematografic 

însemnări din județul Caraș-Severin

lui care abundă în informații utile 
spectatorului și pină la aspectul să
lii unde se mătură și se aerisește 
după fiecare spectacol. Desigur, toa
tă această ambiantă a impus și im
pune spectatorului o atitudine, o 
comportare civilizată.

EFICIENTA INIȚIATIVELOR ȘI 
SOLUȚIILOR GOSPODĂREȘTI. Se 
mai întîlnește mentalitatea că pen
tru a avea eficiență economică este 
nevoie de un anumit rabat față de 
efectul educativ al unui act de cul
tură. de unele concesii față de bene
ficiarul său. de spectator. Prin felul 
în care a căutat și a găsit de fiecare 
dată soluțiile cele mai convenabile, 
cele mai puțin costisitoare, tînărul și 
entuziastul colectiv al acestei între
prinderi culturale a demonstrat că 
între aceste două obiective există, de 
fapt, o perfectă armonie. Dar cu un 
plus de inițiativă, cu un plus de in
geniozitate în organizarea fiecărei 
acțiuni prin care s-a urmărit creș
terea gradului de implicare a cetă
țenilor, depășirea condiției de sim
pli și... contemplativi spectatori.

Scopul educativ nu a fost scăpat 
din vedere nici chiar în cazul acțiu
nilor cu strict caracter gospodăresc. 
Iată un singur exemplu din multe 
altele. Zugrăvirea și revopsirea cine
matografului „Cultural" ar fi costat, 
conform devizului estimativ întocmit

Sint multe alte fapte care atestă că 
aici s-a făcut in primul rînd o in
vestiție de inteligență, s-au depus 
eforturi organizatorice și s-au găsit 
soluții gospodărești care au condus 
la o creștere spectaculoasă a încasă
rilor. la amortizarea cheltuielilor și 
chiar la obținerea unor beneficii, dar 
si la sporirea rolului educativ al 
spectacolului. Astfel, dacă pină în 
urmă cu cițiva ani planul era greu 
de îndeplinit', acum se realizează în 
mod obișnuit în proporție de 120—125 
la sută. De subliniat și faptul că, 
urmare a măsurilor organizatorice și 
tehnice luate, in nici o comună a 
județului cinematograful căminului 
cultural nu mai „rulează" în pierde
re, ci cu beneficii financiare și. desi
gur, educative. Dar,, efectul cel mai 
important este următorul : în jude
țul Caraș-Severin fiecăruia din cei 
circa 400 000 de locuitori îi revin în 
medie 10 filme vizionate pe an. Re
zultate meritorii atît in comparație 
cu alte întreprinderi de profil, cît — 
mai ales — în comparație cu dificul
tățile, ca și cu mentalitățile ce au 
trebuit să fie depășite.

MUNCA EDUCATIVA : MIJLOC 
ȘI SCOP. Toate aceste acțiuni de or
din material, organizatoric au con
stituit premisele, am putea zice. îm
bunătățirii relației cu publicul, „cîș- 
tigării" spectatorului. „Baza" a fost

însă și a rămas ampla activitate de 
ordin educativ ce a însoțit specta
colul de film. S-a început cu Sumare 
prezentări înaintea rulării filmului, 
s-a continuat cu organizarea unor 
frecvente întilniri cu realizatori, cu 
cineaști reputați care.au atras și mai 
mulți tineri, și mai mulți cetățeni, ce 
au participat cu interes la amintitele 
dezbateri. Și s-a ajuns, ca un coro
lar al acestei activități educative la 
ceea ce se cheamă „cinemateca" re- 
șițeană, respectiv un amplu program 
de filme valoroase, reunite sub 
genericul „Serile de cultură ci
nematografică". La aceste filme (în
soțite de expuneri, simpozioane etc.), 
care nu de mult rulau în același ci
nematograf cu sala goală, se intră 
acum, din cauza cererilor mult prea 
numeroase, numai cu abonamente. 
Atît de prețuită îneît se „decernea- 
ză“ ca rivnite premii tinerilor frun
tași în producție și în activitățile 
obștești, ce lucrează în întreprinder 
rile reșițene.

Nenumărate acțiuni organizate (Sa
lonul filmului românesc. Festivalul 
cinematografic destinat Zilei mondia
le a sănătății, medalioanele cinema
tografice, ciclul „filmul — artă și 
educație" — și le-am numit pe cele 
mai recente) au în vedere de fiecare 
dată efectul educativ direct asupra 
beneficiarului de cultură, nu o dată 
aceste acțiuni de popularizare a fil
mului politic, istoric, a filmului ro
mânesc fiind organizate în întreprin
deri. în cooperative agricole, pe 
șantiere ale tineretului. Această mo
bilitate a „ofertei" este completată 
de veritabile studii sociologice asu
pra cerințelor diferitelor categorii de 
spectatori (elevi, tineri muncitori, 
copii etc.) studii soldate cu o pro
gramare și difuzare mai eficiente a 
spectacolelor, cu o mai mare forță 
de impact. Merită amintite în aceas
tă ordine de idei organizarea unor 
cicluri de filme politice și istorice în 
diferite localități ale județului, a 
ciclului de filme documentare cu te
matică tehnico-științifică la Institu
tul de subingineri și a cejor cu tema
tică agricolă în mai multe unități de 
profil. De o audiență deosebită se 
bucură programul de filme pentru 
copii, unde — în afara unei educa
ții cinematografice, culturale adec
vate — sint imprimate și acele ca
racteristici ale conduitei civilizate a 
cetățeanului aflat în sala de specta
col. Sală care, așa cum își propune 
și acționează colectivul de la între
prinderea cinematografică a județu
lui Caraș-Severin — trebuie să fie și 
o școală de educație civică.

Ion MARIN 
Ion D. CUCU 
corespondentul „Scinteii"

Cum bine se știe, fieca
re institut agronomic be
neficiază astăzi de stațiuni 
didactice experimentale — 
unități complexe de invăță
mint, de cercetare științi
fică și de producție în cu
prinsul cărora principiile 
agrotehnicii moderne sint 
astfel aplicate îneît să le 
ofere studenților exempli
ficări relevante, să le sti
muleze gindirea creatoare 
ca cea dinții componentă a 
viitorului specialist și. tot
odată. să conducă lâ obți
nerea de producții-record șl 
dincolo de perimetrul aces
tor stațiuni. Pentru că. să 
reținem, stațiunile didac
tice experimentale sint 
concepute și utilizate astăzi 
ca factori de actualitate în 
modernizarea științifică și 
tehnică a întregii zone 
agricole din care fac parte 
și pe ale cărei unități 
agricole de producție le în
drumă nemijlocit.

Iar multipla lor finalitate 
le sporește și mai mult va
loarea didactică : învățătu
ra, cercetarea științifică, 
practica productivă, ca tot 
atîtea componente din pro
gramul pregătirii viitorilor 
specialiști ai recoltelor bo
gate. dobîndesc unitate ac
centuată. o continuitate fi
rească si acel oaracter sti
mulativ derivînd din însăși 
desfășurarea lor îngemă
nată. în virtutea căreia 
asimilarea noilor cunoștin
țe se efectuează mai ușor 
pe baza investigației știin
țifice personale și antici
pative. care nu o dată le 
omologhează sau le ampli
fică valoarea. Totodată. în
tregul proces de pregătire 
poate fi perfectat cu mai 
multă ușurință cită vreme 
este raportat sistematic la 
evoluția producțiilor agri
cole. horticole sau zooteh- 
nico-veterinare. în proce
sul formării viitorilor ingi
neri agronomi și medici ve
terinari se realizează ast
fel o sinteză binefăcătoare, 
precum și importante eco
nomii de timp și de mijloa
ce, anticiparea tehnologiilor 
de virf își asociază o proba
bilitate sporită de reușită, 
iar adaptarea tinerilor Ia 
rigorile producției moderne 
poate. în cazurile de bună 
organizarea muncii în sta
țiunile didactice, să șe dis
penseze de obișnuitul sta- 
gierat postuniversitar din 
cuprinsul căruia, parado
xal. lipsesc adeseori toc
mai marea și - atît de ne
cesara inițiativă și răspun
derea individuală.

Din această perspectivă, 
stațiunea didactică expe
rimentală a Institutului

agronomic din Timișoara 
oferă un exemplu conclu
dent. Ea dispune acum de 
un teren agricol in supra
față de 1934 ha. dintre care 
1 704 ha pămint arabil. 7 ha 
cu vii pe rod, 7 ha cu li
vezi. 1 ha de seță, 5 ha so
larii ș.a. De asemenea, ea 
cuprinde sectoare de tau
rine, porcine, ovine, păsări 
ouătoare și își desfășoară 
activitatea pe baza planuri
lor anuale de producție 
concepute pe principiul 
unităților de Stat. Evoluția 
rolului ei reflectă în mare 
măsură gradul de integra
re. de participare inclusiv

ciparea nemijlocită a stu
denților care și-au însușit 
in felul acesta o lecție fun
damentală. anume că agro
nomia. mai mult poate 
decît orice altă știință, are 
•nevoie. între alte probe, de 
un statornic devotament, 
de pasiune creatoare si 
dragoste față de natură. Pe 
baza acestor succese eco
nomice. care încorporează, 
de fapt, totalitatea efortu
rilor de necontenită per
fecționare calitativă a pro
cesului de pregătire a 
viitorilor specialiști. Sta
țiunii didactice experimen
tale a Institutului agrono-

„FERMA STUDENȚILOR"
- locul unde se Făuresc 

recoltele bogate

chiar 20 de embrioni. Re
coltarea lor din uterul pro
priei mame și transplan
tarea lor, cite 1—2. în ute
rul altor oi „adoptive", 
oferă posibilitatea să se 
obțină de la o femelă un 
mare număr de miei. Dacă 
operația poate fi repetată 
de circa 4—5 ori în viața 
productivă înseamnă că de 
la o oaie pot fi obținuți 
peste 20 de miei — ne asi
gură corespondentul nos
tru. Metoda pusă la punct 
de colectivul profesorului 
loan Vintilă (ing. I. Pădea- 
nu. ing. G. Hoduț. V. Băr
bat și I. Colgea), cu spri
jinul dr. ing. loan Roșea, 
directorul trustului I.A.S. 
Timiș, și cu participarea 
inclusiv a studenților din 
anii superiori, este astfel 
concepută îneît să poată 
fi aplicată direct în ferma 
de ovine. Experimentele 
efectuate in Stațiunea di
dactică experimentală a 
Institutului agronomic din 
Timișoara și la Stațiunea 
de cercetări pentru creș
terea ovinelor de la Cărei

a asociațiilor studenților 
comuniști la organizarea și 
desfășurarea proceselor de 
producție, la perfecționa
rea calitativă a acestora și 
extinderea influentei lor în 
întreaga zonă agricolă de 
vest a țării. Așa se face că 
dacă, pină la înființarea 
stațiunii, nivelurile de pro
ducție realizate pe aceste 
terenuri erau la griu de
2 000—3 000 kg la ha. 3 000—
3 500 kg/ha la porumb boa
be, 1 000—1 500 kg Ia ha la 
soia și l'loarea-soarelui, 
după preluarea terenului 
de către Institutul agrono
mic timișorean producțiile 
au sporit succesiv ca ur
mare a unor ample și com
plexe lucrări de amenajare, 
studii pedologice și organi
ce. pe baza cărora s-au 
stabilit asolamentele. struc
tura soiurilor și a hibrizi
lor. tehnologii de tio inten
siv care să conducă la ob
ținerea de producții maxi
me în condiții de înaltă 
eficientă economică. în 
același scop s-a proiectat 
un sistem dublu de irigare- 
drenaj, s-au elaborat și 
aplicat tehnologii specifice 
pentru parcelele cu soluri 
salinizate și s-a trecut la 
scarificarea terenurilor.

Iar asemenea lucrări au 
fost desfășurate cu parti-

mic din Timișoara i-a fost 
decernat, in 1986. înaltul 
titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare". Este un 
titlu care onorează, day și 
obligă. Tocmai de aceea, în 
planurile de activitate ale 
întregului Institut agrono
mic timișorean au fost în
scrise acum obiective su
perioare. Urmare a rezulta
telor obținute pină acum, 
stațiunea didactică experi
mentală a devenit unitate- 
pilot pentru zona vestică a 
țârii și își propune, deci, 
să asigure numai sămînță 
din verigi superioare pen
tru unitățile de producție, 
iar în ferma zootehnică să 
producă material valoros 
de reproducție. în legătu
ră cu aceste preocupări, 
șeful de lucrări dr. Radu 
Palicica, de la Facultatea 
de zootehnie și medicină 
veterinară, ne relatează în- 
tr-o scrisoare despre o me
todă neconvențională de 
reproducere a animalelor, 
perfectată și aplicată cu 
succes la Timișoara de un 
colectiv interdisciplinar 
condus de prof. univ. dr. 
ing .loan Vintilă. Este vor
ba despre o metodă care 
permite. prin stimulări 
hormonale, să se obțină de 
la o oaie intr-un singur 
ciclu de călduri 5—10 și

au dovedit că procedeele 
utilizate permit obținerea 
unei mari rate de ovula- 
ție de la o oaie stimulată 
hormonal, un procent 
de embrioni recoltați 
de 85—90 la sută și un 
procent de „prindere" a 
embrionilor de 60 la sută, 
în încheierea scrisorii, co
respondentul nostru ne asi
gură că mieii obținuți 
printr-o astfel de metodă 
nu se deosebesc cu nimic 
din punct de vedere morfo
logic și funcțional de cei 
care au crescut si s-au 
dezvoltat în condiții obiș
nuite. in timp oe noile 
mame oare i-au adoptat de 
la vîrsta cind erau em
brioni se comportă efectiv 
cu ei ca și cînd ar fi pro
priii lor produși.

Es-te un aspect ilustrativ 
pentru modul cum Institu
tul agronomic timișorean 
lansează sucoesitl în ma
rea producție rezultatele 
bune. în vederea generali
zării acestora la nivelul În
tregii zone din județele Ti
miș. Arad. Bihor și Caraș- 
Severin în care cadrele di
dactice. cercetătorii și stu
denții institutului desfă
șoară o intensă activitate 
de integrare.

Și astfel, din expresie 
folosită frecvent pentru de
semnarea unei simple apar
tenențe. „ferma studenți
lor" devine pe zi ce trece 
o emblemă a recoltelor bo
gate și. implicit, a pasiu
nii cu care tinerii se pre
gătesc pentru viitoarea 
profesie.
Mihai IORDANESCU7

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver in țara păpușilor 
— 9,30teatre

• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de canto și balet — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda 
scriitorilor din Clșmiglu) : Anotimp 
de aur — spectacol de sunet șl lu
mină — 21
• Teatrul „Nottara" (59 3103, la 
complexul ,,Expoflora" din parcul 
Herăstrău) : Anotimpul florilor — 
spectacol de sunet și lumină — 18
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
foaier, 14 72 34) : Odihna vlntulul (re
cital din lirica populară româneas
că) — 20
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 19 ; (grădina
Boema) : Artiștii și Boema — 19,30

cinema
• Cuibul de viespi: PACEA (71 30 85) 
— 8,30; 10,45; 12,45; 15; 17,15; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,30; 19,30
• Pistruiatul HI : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30
• Pistruiatul I—II : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19
• Răpirea fecioarelor : BUZEȘTI
(30 43 58) — 15; 17; 19
• Cucoana Chirița : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Program special pentru copil șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15,15; 17,15; 19,15

• Te iubesc, dragă : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18:20
• Șatra : DRUMUL SARI! (31 28 13)
— 15: 17; 19
• Old Shatterhand : MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 10; 20
• Piine, aur, nagan : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Ewa : PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17; 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Medalion Rock Hudson : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,45; 16; 18,45
• Avertismentul: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,30; 14; 17; 19,30
• Jandarmul și jandarmerițele : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19

care.au
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a efectuat o vizită de lucru la Combinatul petrochimic Midia 
și la Institutul de cercetare și producție Palas-Constanța
(Urmare din paS. H

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că trebuie să se facă totul, 
să fie mobilizat întregul colectiv 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă și pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condifii a prevederilor 
de plan, pentru reducerea con
sumurilor de materii prime, ma
teriale și energie, pentru întărirea 
ordinii, disciplinei, a spiritului de 
răspundere la fiecare loc de mun
că, în vederea funcționării irepro
șabile a tuturor instalațiilor com
binatului.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul Combinatului petrochimic 
Midia pentru activitatea depusă și 
realizările obținute și a adresat 
oamenilor muncii, organizației de 
partid, colectivului de conducere 
chemarea de a acționa cu întreaga 
fermitate pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, 
pentru prelucrarea superioară a 
țițeiului și obținerea unor produse 
de valoare tot mai ridicată. Secre
tarul general al partidului a arătat 
că la Combinatul de la Midia lu
crează un colectiv puternic, cu o 
experiență valoroasă, care trebuie 
să facă totul pentru a obține re
zultate tot mai bune, să ocupe un 
loc fruntaș în întrecerea cu cele
lalte combinate Similare din țară.

Cadrele de conducere și specia
liștii prezenți l-au asigurat pe 
secretarul general al partidului că 
vor munci cu dăruire pentru tra
ducerea în viață a orientărilor 
stabilite, pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii, la un nivel 
superior de calitate și eficiență.

Dialogul de lucru al secretaru
lui general al partidului cu oame

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ..SC1NTE11"

CLUJ : In funcțiune — 
noi capacități de producție

Activitatea desfășurată de colec
tivele unităților de construcții și 
montai din județul Cluj .pentru 
realizarea investițiilor în acest an 
s-a concretizat în perioada care a 
trecut pînă acum în punerea în 
funcțiune a 14 noi capacități de 
producție. între acestea se numă
ră și cele patru oteluri speciale 
de la Combinatul metalurgic din 
Cîmpla Turzil, cele pentru oțel li
chid, piese forjate și turbine cu 
abur de 50 MW de la Combinatul 
de utilaj greu din Cluj-Napoca, 
hidrocentrala Florești I, exploa
tările de marmură și piatră orna
mentală de la Podeni și Viștea. 
De asemenea, s-au dat în exploa
tare noi unități agrozootehnice. în 
această perioadă s-a reușit să fie 
puse In funcțiune, in plus față de 
prevederile planului, fonduri fixe 
in valoare de aproape 330 milioane 
lei. (Marin Oprea>.

MUREȘ :
Al 5 000-lea apartament 
pentru specialiștii satelor
Satele mureșene au cunoscut, in 

ultimii ani. asemenea tuturor așe
zărilor rurale ale tării, profunde 

nii muncii din județ a fost conti
nuat la INSTITUTUL DE CER
CETARE SI PRODUCȚIE 
PENTRU CREȘTEREA OVI
NELOR SI CAPRINELOR 
PALAS - CONSTANȚA.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat să viziteze expoziția și 
standurile care ilustrau principa
lele aspecte legate de activitatea 
acestei unități de cercetare și pro
ducție.

Directorul științific al institutu
lui, Vasile Copăceanu, a subliniat 
că specialiștii, lucrătorii unității 
și-au sporit eforturile pentru tra
ducerea în viață a indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului la precedenta vizită de lu
cru în vederea ameliorării raselor 
de ovine șl caprine, a stabilirii de 
tehnologii de exploatare care să 
conducă la creșterea calității și 
producției de lînă, lapte, carne și 
piei. De asemenea, institutul și-a 
intensificat activitatea de produ
cere a materialului biologic de e- 
lită, sporind livrările din produc
ția proprie de animale de repro
ducere pentru unitățile din țară, 
precum și pentru gospodăriile 
populației. S-a evidențiat că, în 
conformitate cu programul pri
vind dezvoltarea creșterii ovinelor 
și caprinelor, cercetarea științifică 
este angajată în ameliorarea rase
lor de ovine și crearea de noi linii, 
tipuri șl hibrizi pentru producții
le de lînă, carne și lapte. In fer
mele de producție ale institutului 
numărul de ovine s-a dublat în 
Ultimii cinci ani, iar producția 
medie de lînă la rasa Merinos de 
Palas a ajuns la 14,2 kg, creșteri 
ale producțiilor înregfstrîndu-se și 
la rasele de ovine țigaie și țurca-

prefaceri înnoitoare. Astfel, la Ier- 
nut, Sărmașu. Sîngeorgiu de Mu
reș, Miercurea Nirajului, Ungheni, 
Chindari, Sîngeorgiu de Pădure, 
Deda. Band și altele au fost con
struite si date in folosință nume- roase apartamente confortabila. JDe 
remarcat că intr-una din aces
te localități — lernut — a fost pus 
Ia dispoziția unei familii de specia
liști un nou apartament. Este cel 
de-al 5 000-lea apartament con
struit în satele mureșene In peri
oada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului și pînă in 
prezent. Numai în cursul actualului 
cincinal, spațiul locativ al satelor 
județului Mureș a sporit cu 500 de 
apartamente in blocuri cu mai mul
te niveluri. (Gheorghe Giurgiu).

PAȘCANI ; Tehnologie 
de mare eficiență

La întreprinderea „Integrata" de 
țesături subțiri da in din Pașcani 
s-a pus la punct o nouă și va
loroasă tehnologie de vopsire con
tinuă a urzelilor celulozice, conco
mitent cu încleierea acestora. A- 
plicarea noii tehnologii la secțiile 
țesătorie și finisaj duce la creș
terea productivității muncii de 
peste 5 ori față de vechile pro
cedee utilizate pînă acum, la redu
cerea consumului da energie elec

nă. în acest cincinal vor fi omo
logate noi rase de ovine pentru 
carne — lînă, lapte, lînă superfină, 
cu natalitate ridicată. De aseme
nea, în domeniul tehnologiilor de 
hrănire a ovinelor s-au obținut re
zultate importante în ceea ce pri
vește exploatarea p'ajiștilor culti
vate și optimizarea structurii ra
ției furajere pentru diferite cate
gorii de ovine. S-a subliniat că, 
în prezent, cercetările sînt orien
tate în direcția elaborării unor noi 
tehnologii pentru crearea de rase 
de ovine în condițiile creșterii pro
ductivității muncii, ale reducerii 
consumurilor și sporirii rentabili
tății.

Secretarului general al partidu
lui i-a fost prezentat programul 
de creștere a ovinelor în județul 
Constanța, gazdele informînd că,' 
în ultimii douăzeci de ani, numă
rul ovinelor s-a dublat, iar pro
ducția de lînă a crescut de aproa
pe trei ori, ca urmare a creșterii 
ponderii oilor din rasa Merinos de 
Palas.

S-a vizitat, în continuare, o ex
poziție cuprinzând rase de oi și 
capre cu însușiri deosebite privind 
producțiile de lînă, lapte și carne. 
Au fost prezentate diferite pro
duse animaliere, pielicele de tip 
caracul, eșantioane de lînă fină și 
superfină utilizate în industria 
textilă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii institutului, tutu
ror specialiștilor care își desfășoa
ră activitatea în această unitate 
să depună eforturi susținute pen
tru ameliorarea raselor de ani
male, pentru realizarea întocmai 
a programului de creștere a ovi
nelor și caprinelor din tara noas
tră.

Secretarului general al partidu
lui i-au fost prezentate, de ase

trică, la diminuarea necesarului de 
chimicale. De asemenea, se obține 
si o scurtare a duratei procesului de 
fabricație, o îmbunătățire a cali
tății produselor finite. (Manele 
Corcaci).

ARGEȘ : Culesul 
fructelor de pădure

în zonele de deal și munte ale 
Argeșului se recoltează fructele de 
pădure — zmeură, coacăze, afine, 
fragi. Acțiunea, la care participă 
numeroși școlari, este organizată 
de ocoalele silvice teritoriale.. Can
tități mari de zmeură șl afine—sa 
transformă acum în băuturi răcori
toare si siropuri in cadrul centru
lui de semlindustrializare din raza 
ocolului silvic Stilpeni. Activitate 
intensă la recoltarea coacăzelor si 
zmeurel întilnim sl In fermele spe
cializate în arbuști fructiferi de la 
cooperativele agricole Băiculești și 
Bălilești. (Gheorghe Cîrstea),

TOPLIȚA : Pentru 
sănătatea oamenilor

Printre cele mai noi edificii de 
sănătate care s-au construit șl dat 
în folosință în ultimul timp în ju
dețul Harghita se află și spitalul 
cuplat cu policlinică din orașul 
Toplița. El dispune de 240 paturi, 
de cabinete de specialitate, apara
tură medicală modernă, cadre me
dicale de înaltă calificare profe
sională. în afară de munca la spi
tal și policlinică, toate cadrele me
dicale de aici desfășoară și o fruc
tuoasă activitate pentru educarea 
sanitară a populației, influențarea 
pozitivă a indicatorilor demografici 
si prevenirea îmbolnăvirilor. (Ni- 
eolae Șandru). 

menea, o serie de aspecte privind 
îndeplinirea programului de dez
voltare a creșterii iepurilor de 
casă. După cum a informat direc
torul general al Centralei avicole, 
Gheorghe Stratulat, întreprinderea 
avicolă de stat Constanța a inițiat 
amenajarea de module de dife
rite capacități pentru creșterea 
iepurilor de casă. Noua soluție 
prezentată constituie de fapt o 
construcție simplă, ieftină, care 
permite creșterea animalelor cu 
cheltuieli minime, eliminînd în to
talitate consumul de energie elec
trică în procesul de producție.

Secretarul general al partidului 
a apreciat aceste inițiative și a 
cerut factorilor de răspundere să 
ia măsuri pentru realizarea inte
grală a programului de creștere a 
iepurilor de casă.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind re
zultatele obținute, a subliniat răs
punderea ce revine acestui- insti
tut în înfăptuirea întregului pro
gram de dezvoltare a creșterii ovi
nelor și caprinelor în țara noastră 
și a subliniat necesitatea ca rezul
tatele obținute în cercetare să se 
reflecte în sporirea producției de 
lînă, lapte și carne în unitățile de 
stat și cooperatiste din toate ju
dețele. Secretarul general al parti
dului a arătat că este necesar să 
se asigure o mai bună organizare 
a întregii activități pentru deplina , 
valorificare a posibilităților exis
tente, pentru obținerea de rezul
tate superioare în timp cît mai 
scurt. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat succes cercetătorilor, tutu
ror oamenilor muncii, exprimînd 
convingerea că. prin realizările 
sale, institutul Palas-Constanța se 
va putea compara cu unitățile si
milare apreciate pe plan interna
țional.

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,30 Programul Ideologic al partidului 

— programul unei ample activi
tăți de formare a omului nou. 
Idealurile timpului nostru socia
list —. substanță a muzicii româ
nești contemporane. Documentar

20,55 Lumea contemporană și confrun
tările de idei * Anatomia alienă
rii in capitalism

21,10 Serial științific (color), „Aventu
ra cunoașterii". Episodul 7

21,35 Univers al munefl și educației 
revoluționare 0 Forța colectivului 

2r.5e-Te!<-juitlW,,J"....... ......................... ■-
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie sl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 iulie, ora 21 — 3 august, 
ora 21. In tară : Vremea va deveni în 
general instabilă, in vestul, centrul ști 
nordul țării, unde carul va fi mai mult 
noros, șl predominant frumoasă în 
rest, cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
focale, care v<îr âveâ șf caracter de 
aversă, însoțite izolat șl de descărcări 
electrice în Banat,. Crisana. Maramu
reș. Transilvania șl Moldova, iar în 
celelalte zone acestea se vor semnala 
pe arii mai restrînse. mai ales în a 
doua parte a intervalului, vîntul va 
sufla slab piuă,la moderat. Tempera
turile minime vdr fi cuprinse, în gene
ral, intre 10 și 20 de grade, iar maxi
mele intre 23 și 30 de grade, mai ridi
cate In primele zile în sud. In Bucu
rești : Vremea va fi predominant fru
moasă, cu cerul variabil, favorabil 
ploilor de scurtă durată, în ultimele 
zile. Vîntul va sufla slab pină la mo- 
derăt. Temperaturile minime vor osci
la Intre 17 și 20 de grade, iar maxi
mele intre 28 și 31 de grade.

Distincții decernate pentru 
locul I ocupat 

In întrecerea socialistă 
Adunările de Ia Combinatul 

agroindustrial Timiș 
și întreprinderea avicolă 

de stat Bacău
în cadrul unor adunări festive, 

Combinatului agroindustrial Timiș și 
întreprinderii avicole de stat Bacău 
— unități distinse anul trecut cu 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" — le-au fost decernate 
„Steagul Roșu" și Diploma de Onoa
re ale Consiliului Central al 
U.G.S.R. pentru ocuparea locului I 
pe tară în întrecerea socialistă pe 
anul 1986 între unitățile de profil.

în telegramele adresate cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, participantii la 
adunări au exprimat calda , recu
noștință pentru prețuirea acordată 
muncii lor. precum și sentimentele 
de adîncă dragoste fată de conducă
torul partidului și statului, pentru 
neobosita sa activitate pusă în slujba 
progresului și prosperității patriei, a 
bunăstării întregului nostru popor.

în telegrame se dă glas înaltei 
prețuiri față de activitatea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
contribuția deosebită adusă la dez
voltarea științei, învătămîntului și 
culturii românești.

Colectivele celor două unități se 
angajează să acționeze în continuare 
cu toată fermitatea, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul cinci
nal, intîmpinînd astfel 'cu noi fapte 
de muncă marea sărbătoare naționa
lă de la 23 August și Conferința na
țională a partidului.

(Agerpres)

INFORMAȚII 
SPORTIVE

BASCHET. Rezultate înregistrate 
în ziua a patra a campionatului eu
ropean de baschet pentru cadete. 
competiție ce se desfășoară în Po
lonia : Bulgaria — Italia 69—58 
(42—25) ; Cehoslovacia — Franța 
78—52 (47—29) ; U.R.S.S. — România 
106—57 (41—35) ; Finlanda — Iugo
slavia 80—66 (40—48) ; Polonia — 
Spania 87—85 (după prelungiri).

FOTBAL 0 In competiția inter
națională de fotbal pentru juniori 
„Turneul Prietenia" au fost înregis
trate următoarele rezultate : U.R.S.S.
— R.D. Germană 1—0 ; Cuba —
România 2—1 ; Cehoslovacia — Po
lonia 1—0 ; Bulgaria — R.P.D. Co
reeană 5—1, ® La Frankfurt pe
Main s-a disputat „Supercupa R.F. 
Germania" la fotbal între cîșt.igătoa- 
rea campionatului, Bayern Miinchen, 
și deținătoarea „Cupei", formația 
Ș.V. Hamburg. Partida s-a încheiat 
cu victoria echipei Bayern Miinchen 
cu scorul de 2—1 (0—1) • Pe stadio
nul „Central" din Leipzig s-a dispu
tat meciul internațional amical de 
fotbal dintre reprezentativele R.D. 
Germane ~și Ungariei, încheiat la 
egalitate : 0—0. De remarcat că, jn 
echipa Ungariei au jucat nu mai 
puțin de 7 jucători aparținînd for
mației MTK Budapesta, viitoarea 
adversară a echipei Steaua Bucu
rești in primul tur al noii ediții a 
C.C.E.

ȘAH • Cu o rundă înainte de În
cheierea turneului internațional fe
minin de șah de la Nalenchowe (Po
lonia) în fruntea clasamentului se 
află maestra româncă Eugenia Ghin
dă și poloneza Erenska, ambele cu 
7,5 puncte, urmate de cehoslovaca 
Hăjkova — 7 p, Sweczik (Polonia)
— 6 p etc. în runda a 10-a, Ghindă 
a remizat cu Sikora • Partidele 
disputate in runda a 9-a n turneului 
interzonal de șah de la Szirak (Un
garia) s-au soldat cu. următoarele 
rezultate : Nunn — Todorceyici 
1—0 ; Beliavski — Milos 1—0 : Allan
— Benjamin 0—1 ; Salov — Christi
ansen 1—0 ; Velimirovici — Fleer 
1—8 ; Hjartarson — Marin 1—0 ; De 
la Villa — Adorjan remiză; Bouaziz
— Andersson remiză. în clasament 
conduce Beliavski (U.R.S.S.) eu 6,5 p 
(1), urmat de Nunn (Anglia), Salov 
(U.R.S.S.), Hjartarson (Islanda) — 
6 p. Mihail Marin (România) ocupă 
locul 11 cu 4 puncte.

Dommilid NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte sensibil la amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu 
prilejul sărbătorii naționale franceze, pentru care vă exprim sincerele mela 
mulțumiri. |

Ca și dumneavoastră, doresc să se dezvolte larg relațiile tradiționale de 
prietenie dintre țările noastre și, la rîndul meu, vă transmit urări călduroase 
pentru dumneavoastră personal, precum și pentru un viitor fericit poporului 
român.

FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

DIN VIAJA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

PC. FRANCEZ

Opțiunea comuniștilor 
în perspectiva alegerilor

Ziarul „L’Humanite", organ al P.C. Francez, a publicat recent rapor
tul secretarului general al partidului, Georges Marchais, in cadrul con
ferinței naționale, care a avut la ordinea de zi : „Campania partidului 
comunist șl desemnarea candidatului acestuia la alegerile prezidențiale". 
Redăm extrase din raport.

Referindu-se la confruntarea po
litică pe care o va reprezenta 
campania pentru alegerile prezi
dențiale de anul viitor, Georges 
Marchais a declarat : „Franța se 
află la o răscruce de drumuri. Șo
majul a atins niveluri neegalate 
pînă acum. Precaritatea condițiilor 
de viață și de muncă tinde să de
vină normă. Opt milioane de per
soane trăiesc in prezent cu mai 
puțin de cincizeci de franci pe zi. 
Dificultățile se acumulează pentru 
majoritatea populației. în același 
timp însă, 20 la sută din familii 
dețin 90 la sută din venituri și se 
îmbogățesc fără încetare. Cifrele 
sînt cunoscute : în ultimii ani pro
fiturile s-au dublat, averile s-au 
triplat. Casta profitorilor se inte
resează prea puțin de faptul că 
politica lor duce la un adevărat 
dezastru social și național. Supra- 
exploatarea oamenilor muncii, su
primarea sau nesiguranța locurilor 
de muncă, scăderea vertiginoasă a 
cheltuielilor sociale și publice, re
nunțarea.Ia producție și încercarea 
de a obține profituri din specula
țiile financiare, militarizarea eco
nomiei și comerțul cu arme, 
jefuirea țărilor lumii a treia, aser
virea Franței — toate aceste agre
siuni insuportabile împotriva inte
reselor naționale și populare sînt 
o condiție a exploziei profiturilor. 
In consecință, ei consideră că tre
buie mers mai departe pe același 
drum.

Pentru a-și impune politica și 
proiectele lor, forțele capitalului 
consideră că nu este suficient con
sensul între forțele politice și că 
trebuie nimicită orice posibilitate 
de rezistență a oamenilor muncii. 
Tocmai de aceea el? atacă cu atîta 
frenezie pe militanții C.G.T. și ai 
P.C.F., apărătorii cei mai eficienți 
ăi lumii muncii.

Ne aflăm deci într-o situație 
gravă. Și trebuie să recunoaștem 
în mod cinstit : reacția noastră 
este insuficientă. Trebuie să reac
ționăm cu mult mai eficient decît 
am făcut-o pînă în prezent. Sîntem 
hotărîți să ripostăm cu mai multă 
vigoare oricărui atac ia adresa 
drepturilor omului ,și a libertăți
lor oamenilor muncii, realizînd o 
mai largă uniune pe acest teren, 
dincolo de unele diferențe de opi
nie. de convingere sau de apartenență sindicală.

In realitate, clasa conducătoare 
pregătește și înregistrează, prin 
fiecare din acțiunile sale, un con
siderabil regres : o societate de 
netrăiț a selecției, a excluderilor 
sociale, vasalizarea politică și cul
turală a Franței, agravarea sără
ciei dfn lumea a treia, favorizarea 
îngrozitoarei acumulări de arma
mente nueleare pe Pămînt și în 
spațiu".

Tn continuare, în raportul secre
tarului general al P.C.F. se arată : 
„Candidatul comunist va fi al tu
turor celor riemulțumlți de soarta 
lor și care vor să facă cunoscut 
acest lucru în mod răspicat. în 
fața candidaților miliardarilor, el 
va fi candidatul salariaților și al 
pensionarilor cu resurse foarte re
duse, al șomerilor, al țăranilor 
mici șl mijlocași, candidatul mili
oanelor de familii muncitorești ne
voite să se restrîngă în toate pri

vințele. El va fi candidatul forțe
lor vii ale țării noastre, al tuturor 
celor care creează bogățiile, sale 
materiale si spirituale, al oameni
lor muncii de toate categoriile, 
candidatul tinerilor, victime ale 
greutăților școlare, șomajului, locu
rilor de muncă precare. El -va fi 
candidatul tuturor celor ale căror 
voci nu sint niciodată ascultate, al 
oamenilor simpli, al handlcapați- 
lor, al oamenilor muncii loviți de 
arbltrariul patronal, al tuturor vic
timelor rasismului, antisemitismu
lui și intolerantei, El va fi candi
datul care va apăra o altă imagine 
a Franței : liberă, modernă, fră
țească. Votul comunist va fi un 
vot pentru : o altă politică, pentru 
o nouă uniune in favoarea unei 
schimbări reale, pentru formularea 
unei alternative, a unei soluții, 
pentru o nouă perspectivă a po
porului nostru,

Comitetul Central a hotărft ca pe 
ordinea de zi a Congresului al 
XXVI-lea să figureze elaborarea și 
adoptarea programului partidului. 
Este o inițiativă politică majoră. 
Intenționăm să expunem cu preci
zie adevăratele soluții de viitor la 
problemele tării, să avansăm pro
puneri profund novatoare, concre
te, pe înțelesul tuturor și mobili
zatoare, să dăm francezilor puncte 
de reper foarte clare, care să le 
permită, să-i identifice pe comu- 
niști in cit mai multe locuri și să 
săpunească cu ei în acțiune și la

Vrem să definim în mod concret 
o politică alternativă la politica 
și proiectele capitalului. Am pro
pus deci șă ne elaborăm programul 
nostru pe baza a trei teme mari : 
dreptate, libertate, pace. Fiecare 
dintre ele constituie, intr-adevăr, 
un teren direct de înfruntare intre 
forțele capitalului și forțele popu
lare In funcție de răspunsurile ia i 
aceste trei cerirfțe,. forțele politice 
se plaseaza într-o tabără sau. alta.

Programul nostru va dovedi că ! 
este posibilă creșterea puterii de 
cumpărare și satisfacerea nevoilor 
populare, va’ propune o politică 
economică nouă, al căref resort 
esențial îl va constitui dreptatea 
sociala. Astfel, vom stabili drept 
obiectiv deplina folosire a forței 
ele muncă. Candidatul comunist va 
fi singurul care va demonstra că 
Franța arc mijloace de a promova 
n altă politică, cu condiția ca banii 
sa fie utilizat! in favoarea drep
tății sociale, a Investițiilor produc
tive și a prosperității tării. EI va 
cere respectarea libertăților indivi
duale, a drepturilor economice și 
sociale, a tuturor drepturilor oame
nilor și popoarelor. El va adresa 
un apel la unirea tuturor forțelor • 
în lupta pentru libertate de acțiu
ne in Franța, va face auzită vocea 
milioanelor de francezi oe vor o 
lume a păcii, va angaja o adevă
rată cruciadă împotriva armelor 
nucleare, și va propune ca pînă în 
anul 2000 planeta să fio debarasată 
complet de ele.

Fără îndoială — a arătat în în
cheiere G. Marchais — bătălia pe 
care o vom angaja nu va fi ușoa
ra, iar responsabilitățile care re
vin partidului nostru, acum și pe 
viitor, sînt considerabile. Ca în
totdeauna, noi le vom face față".
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REDAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE

IN CIRCUITUL ECONOMIC - 0 SARCINĂ A TUTUROR

Este bine știut că în repetate rtnduri conducerea partidului a Insistat 
asupra marji însemnătăți a recuperării și Introducerii in circuitul eto- 
nomic a materialelor refolosibile. intre aceste materiale, ambalajele din 
sticlă reprezintă o importanță opartfe. Redarea lor în folosință înseamnă 
economisirea unor mari cantități de materii prime, dar și de combustibil 
și energie, știut fiind că producerea sticlei este deosebit de „energofagă".

Tot atît de important este faptul că întreprinderile de sucuri și ră
coritoare, de alte băuturi nealcoolice, pot primi în acest fel sticlele ne
cesare, asigurînd aprovizionarea ritmică șl operativă a rețelei comer
ciale. Necesitatea recepțlonării și expedierii cit moi rapide a ambalaje

lor de sticlă este și mai acută în aceste zile cînd, datorită caniculei și 
în urma desfacerii masive către populație de ape minerale și sucuri, în 
gospodăriile cetățenilor s-au acumulat numeroase ambalaje de toate 
mărimile, de care întreprinderile au stringentă nevoie.

De aceea este necesar să se intensifice activitatea de preluare și 
colectare a ambalajelor de sticlă, să se asigure transportarea lor ope
rativă de'la magazine și centre către întreprinderile de resort. Trebuie 
însă spus că aceasta presupune eliminarea unor carențe ce se mai în- 
tîlnesc la aceste centre — și asupra cărora vom reveni.

Consemnăm in cele ce urmează cîteva aspecte din activitatea des
fășurată in acest domeniu de unități comerciale din municipiul Buzău.

„Sticla goală-i o valoare, n-o mai țineți în cămară!"
Am reprodus în titlu textul unuia 

din afișele prin care lucrătorii co
merciali buzoieni iși îndeamnă cli- 
enții să-și valorifice, prin unitățile 
respective, ambalajele de sticlă din 
gospodării, nu pentru că el ar aduce 
ceva inedit în această activitate, ci 
pentru că, așa cum ne spunea 
directoarea întreprinderii de co
merț alimentar, Elelekos Marcela, el 
exprimă fie chiar și parțial, o nouă 
atitudine față de colectarea de ia 
populație a sticlelor și borcanelor 
goale. E vorba, desigur, nu numai 
de respectivul afiș care înlocuiește 
„arțăgosul" tabel ce inșiruia tipurile 
de ambalaje din sticlă de dedesubtul 
cuvintelor „NU PRIMIM", cl și de 
alte măsuri practice menite să ne
tezească „drumul" sticlelor și borca
nelor goale din cămările populației 
spre circuitul economic.

Iată citeva din ele : se urmărește 
riguros aplicarea celor trei modali
tăți de preluare a ambalajelor — 
centra cost, contra, marfă. si la schimb; unitățile alimentare au Ta 
dispoziție zilnic sumele necesare 
pentru preluarea, contra cost, a ori

însemnări din municipiul Buzău
căror cantități de sticle șl borcane; 
la sortarea și manipularea sticlelor 
și borcanelor participă, prin rotație, 
întregul personal al unităților, in
clusiv gestionarii ; îndeplinirea pla
nului de preluări constituie unul 
din punctele de bază ale aprecierii 
activității unităților (ponderea aces
tui punct în fondul de premieri tri
mestrial este de 51 la sută); pe lin
gă fiecare unitate s-au amenajat — 
fără investiții deosebite — spații în
chise pentru depozitarea ambalaje
lor; se urmărește cu atenție ridica
rea ambalajelor de către autovehi
culele I.C.R.A, care aduc marfă în 
unități.

Toate acestea, ca și alte măsuri, 
nu reprezintă, desigur niște „desco
periri", ci, după cum le definea în
săși Interlocutoarea noastră, înseam
nă „îndeplinirea datoriei de servi
ciu". Ele au făcut ca planul munici
piului pe primul semestru a} anuluj 
privind preluarea de la populație a 

ambalajelor de sticlă să fie nu nu
mai îndeplinit, ci și chiar depășit. 
Adică, în primele șase luni ale anu
lui s-au preluat zilnic de la popu
lație circa 133 000 de sticle și 25 000 
borcane. Ceea ce la o populație 
de aproximativ 129 000 de lo
cuitori ai municipiului, nu este pu
țin. Adică fiecare buzoian a schim
bat sau predat în cele șase luni din 
anul acesta în jur de 2 200 sticle și 
borcane goale — deși este probabil 
că se includ și preluări din zone în
vecinate. Cu avantaje materiale atit 
pentru cetățeni, cît și pentru econo
mia națională. Deci, se poate.

Orice „bine“ își are 
„mai binele !“

E adevărat, principala poartă de 
reintrare .a ambalajslfir de sticlă din 
cămări spre circuitul economic o 
constituie unitățile de comerț ali
mentar. Tocmai de aceea, acest drum 

trebuie curățat în permanență de 
orice piedici generate de atitudini 
de comoditate sau de birocratism. 
Căci este vorba *de fragilitatea nu 
numai a sticlelor, ci și de cea a bu
nelor relații dintre cumpărător și 
lucrătorul comercial. Despre activi
tatea fn acest sens ne-a vorbit di
rectorul adjunct al direcției comer
ciale județene, Ion Oprea :

—în primul rînd, controlul zil
nic. Fiecare lucrător al direcției res
pective iși începe ziua de muncă 
prin controlul în unitățile ce i-au 
fost repartizate prin rotație. De ce 
prin rotație ? Pentru că „în apa 
curgătoare nu se prinde mătasea 
broaștei", cum spune zicala. Urmea
ză apoi o scurtă dezbatere a consta
tărilor și măsurilor luate la fața lo
cului, cît și a celor ce se impun la 
nivelul întregului municipiu. Iar u- 
nul din obiectivele permanente ale 
controlului îl constituie preluarea 
ambalajelor de sticlă.

— Si totuși, prezenta la prima oră 
a unui lucrător al direcției comercia
le poate crea și p anumită rutină a 
celor din unitate, menită să camu- 

fieze unele lipsuri. Pentru ca. după 
aceea, „șeful a plecat, noi facem tot 
cum știm noi".

— Nu numai că „poate crea", dar 
uneori chiar creează acea „abilitate" 
de a ascunde neajunsurile. Am con
statat lucrul acesta prin repetarea 
„vizitei", dar la ore neanunțate. Toc
mai de aceea controlul din partea 
direcției este însoțit (nu Înlocuit) de 
un control permanent : cel al cetă
țeanului. Care se realizează prin 
două forme : una mixtă, adică in 
colaborare cu organizațiile O.D.U.S., 
de femei, asociațiile de locatori. A- 
cestea, la cererea noastră, iși de
leagă un număr de membri care 
merg „incognito" prin unități, cu 
cîteva sticle și borcane goale. Iar 
constatările, aduse la cunoștința 
conducerii direcției, determină mă
suri de Îmbunătățire. A doua cale o 
constituie echipele de control al oa
menilor muncii, care ne sînt de un 
real ajutor. E drept, acest ajutor ar 
putea fi mult mai consistent, mai 
ales printr-o mai mare frecventă a 
controalelor.

Un lucru demn de remarcat : con
trolul acesta, sub diferite forme, nu 
se limitează la înlăturarea unui sau 
altui neajuns, ci își propune îmbu
nătățiri de structură și perfecționa
rea activității, revitalizarea unei for
me mai vechi, dar eficiente dc recu
perare sau crearea de alte forme. 
Astfel, în cele 13 puncte de achizi
ții din municipiu a fost înlăturată 
una din fostele piedici (reale sau 
Invocate) din oalea preluării sticle
lor și borcanelor goale : lipsa de nu
merar. Amintitele centre au fost a- 
rondate pe lingă anumite magazine 
alimentare care le asigură, lunar, 
fondurile neoesare pentru acoperi
rea contra costului sticlelor și borca
nelor achiziționate. Și orarul de 
funcționare a centrelor a fost pre
lungit (unele funcționează chiar în 
două schimburi), țlnindu-se seama 
și de programul de lucru al între
prinderilor.

O noutate : spre a veni în întîm- 
pinarea celor ce vor să valorifice 
cantități mai mari de ambalaje de 
sticlă (organizații de femei, de ti
neret și pionieri, asociații de loca
tari etc) au fost înființate două 
centre Be preluare dispuaînd de 
mijloace de transport și care, anun
țate telefonic,, preiau ambalajele de 
la domiciliul indicat. în felul aces

ta, aplicînd forme organizatorice a- 
decvate, centrele do achiziții din 
municipiu au preluat numai în luna 
iunie 1 025 800 sticle și borcane goa
le. Care au devenit din „stocuri inu
tile", materiale binevenite economiei 
naționale.

Și totuși, mai sînt multe 
de făcut

Ca în orice alt domeniu, și la pre
luarea și valorificarea ambalajelor 
de sticlă persistă unele neîmpliniri 
sau probleme deschise, care pot și 
trebuie să fie depășite.-Cu condiția, 
desigur, ca ele să fie abordate cu 
Inventivitate, cu spirit gospodăresc. 
Una din aceste probleme — ni s-a 
spus la Buzău — este neconcordanta 
dintre perioada „de vîrf" a dorinței 
cetățenilor de a goli cămările de 
sticle și borcane goale și dorința 
șau capacitatea comerțului de a le 
primi. Este vorba deci de perioada 
începutului de primăvară, cînd con
servele pregătite de gospodine de cu 
toamnă se termină și începe dereti- 
catul in cămări. Or, perioada „de 
vîrf" a cererii începe aproximativ 
din luna iunie — cind fabricile de 
conserve incep să albă efectiv nevoie 
de borcane — și durează pînă apro
ximativ în septembrie. Ce se poate 
face 1 Nimic mai simplu decît 
achiziționarea acestor ambalaje a- 
tuncl cînd populația a cere și depo
zitarea acestora în locuri cît mai 
apropiate de folosirea lor în econo
mie. Căci de stricat, sticla nu se 
strică ! E drept, lucrul acesta cere 
anumite măsuri organizatorice, co
relări intre unitățile respective etc. 
Dar o dată luate aceste măsuri, 
„cauza obiectivă" invocată ar dispă
rea cu siguranță.

Există și la Buzău situații cînd 
mașinile care aduc marfă in unități 
nu ridică, la înapoiere, navetele cu 
sticle și borcane goale. Mai ales la 
sfârșit de lună. Cauza invocată ? Ați 
ghicit — „obiectivă". Șoferii care 
aduc marfa susțin că nu le mai 
ajunge combustibilul pentru același 
itinerar retur și „scurtează . drumul" 
pleeînd... la bază. Cu mașinile goa
le, desigur. Or, se știe, cotele de 
combustibil stabilite (și care trebuie 
respectate I) sint calculate pe în
treaga lună. Nu cumva este vorbar 
de o slabă gospodărire, ba chiar de 
o risipă de combustibil ?

Ce se întîmplă cu sticlele sau 
borcanele ciobite, sau cele „nestan- 
dard" ? Căci rare sint gospodăriile 
în care acestea să nu existe. De obi
cei, fie sînt aruncate, fie zac inutile, 
ocupînd rafturile degeaba. Ni șe 
spune că fiecare unitate de produse 
alimentare este înzestrată cu un re
cipient pentru asemenea ambalaje, 
care pot fi folosite ca cioburi. înzes
trați cu o sacoșă in care, pe lingă 
sticle „standard" se află și două su
rate „străine", ne adresăm cașlerei 
de la magazinul alimentar nr. 1 „Ra
pid" din zorța centrală a municipiu
lui. Pe ocle bune ni le acceptă con
tra cost, dar pe cele „rele" —> nu. 
„Și ce să facem cu ele ?“ „Nu știu" 
— ne răspunde grăbită. Gestionara 
Valerica Gavrilă, ne asigură că în 
curte există un butoi pentru cioburi. 
Există, dar e„, gol. Să fi fost cio
burile ridicate recent, nu-și amin
tește. Aceeași situație, la unitatea 
nr 13 (gestionar Gheorghe Bogza) : 
adică, planul de preluări și schimb 
îndeplinit, dar butoiul de cioburi.,, 
uitat, La fel șl în unitatea nr. 20 din 
cartierul municipal nr. 14, la fel și 
in unitatea nr. 23 „Bucegi", din stra
da Dobrogcanu Gherea...

îndeplinirea, ba chiar depășirea 
planului la unii indicatori, nu poate 
suplini neglijențe la alți indicatori. 
Cu atit mai mult cu cit în munici
piu există o fabrică de sticlă a că
rei „foame" de asemenea materie 
primă cum sînt cioburile este croni
că. Iar posibilități pentru satisface
rea cit mai bună a necesităților fa
bricii există. Dovadă — cele 52 tone 
de cioburi colectate în primele șase 
luni ale acestui an. față de numai 
60 tone în întreg anul trecut. Dar 
aceasta, mai ales pe seama unități
lor care desfac mărfuri industriale.

Desigur, „loc pentru mai bine" 
există și in alte verigi ale activității 
de preluare și valorificare a sticlei 
în municipiul Buzău. Experiența 
acumulată însă de unitățile buzo- 
iene în aoest domeniu arată că, 
atunci cind se pune suflet în aceas
tă activitate, se găsesc și ma- 
todele cele mai adecvate pentru 
îmbunătățirea muncii. Or, este vor
ba de o acțiune de oea mai mare 
importanță pentru economia țării — 
care înseamnă mari economii de 
combustibil, de materii prime.

Laurentiu DUȚA
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Acțiuni și luări de poziție

pentru încetarea cursei înarmărilor
In sprijinul „dublei opțiuni zero globale"

BERLIN 30 (Agerpres). — Parti
dul Socialist Unit din Germania și 

; Partidul Comunist Luxemburghez 
) sprijină pe deplin recenta inițiativă 
l a U.R.S.S. cu privire la „dubla op- 
* țiune zero globală" — s-a subliniat 
l in cadrul întilnirii, de la Berlin, 
i dintre Hermann Axen, membru al 
I

Conferința anuală a reprezentanților 
I mișcării antirăzboinice din Japonia
1 TOKIO 30 (Agerpres). — La Na- 
! gasaki, oraș care a cunoscut orori- 
ț le bombardamentului atomic ame- 
i rican, s-a desfășurat conferința
> anuală a reprezentanților mișcării

J (

antirăzboinice din Japonia. Partici
panta au examinat problemele des-

alBiroului Politic, secretar al C.C.
P.S.U.G., fi Rene Urbany, președin
tele P.C. Luxemburghez. Cu ace
lași prilej, a fost relevată impor
tanța propunerii de creare a unui 
coridor liber de arme nucleare si 
de arme chimice in zona Europei 
centrale — relatează agenția A.D.N.

fisurării in continuare a luptei 
pentru dezarmarea generală fi, tot
odată, pentru lichidarea armelor 
nucleare. Conferința a adovtat un 
apel în care se cere ca Nagasaki 
ti fie declarat oraș liber de arme 
nucleare.

Pentru eliminarea armelor de exterminare în masă
HAVANA 30 (Agerpres). — Or

ganizația de Solidaritate a Popoare
lor din Africa, Asia si America La
tină (OSPAAAL) a dat publicității

la Havana o declarație in care 
condamnă cursa înarmărilor, cerînd 
eliminarea mijloacelor de extermi
nare in masă — relatează agenția 
Prensa Latina.
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înaltă apreciere a rezultatelor convorbirilor

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., în 
cadrul căreia a- fost prezentată in
formarea cu privire la vizita priete
nească de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în Republica Populară Polonă, 
și la convorbirile sale cu tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone.

A fost relevat cu satisfacție — re
latează agenția P.A.P. — că aceste 
convorbiri au arătat concordanța și 
identitatea de păreri în principalele 
probleme internaționale și au reafir
mat voința celor două state de a-și 
intensifica acțiunile îndreptate spre 
consolidarea păcii și securității in 
Europa. Cele două partide vor spri
jini activ inițiativele de pace ale 
Uniunii Sovietice și ale altor țări 
socialiste, inclusiv propunerea R.P.

Polone privind reducerea armamen
telor și creșterea încrederii în Euro
pa centrală, precum și propunerea 
României și Bulgariei privind trans
formarea Balcanilor într-o zonă li
beră de arme nucleare și chimice.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. 
— relevă agenția P.A.P. — a apro
bat și a dat o înaltă apreciere înțe
legerii convenite în cursul vizitei 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale, a colaborării și contactelor din
tre cele două partide, a colaborării 
economice, îndeosebi a specializării 
și cooperării industriale. A fost ex
primată convingerea că hotărîrile a- 
doptate vor contribui la adîncirea 
tradiționalei prietenii româno-polo- 
neze, la consolidarea și dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre cele 
două partide, state și ponoare.

S-a recomandat organelor și insti
tuțiilor corespunzătoare asigurarea 
realizării măsurilor adoptate pe tim
pul vizitei.

Dezarmare

In favoarea soluționării 
pe cale pașnică a situației 

din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — Mexicul face un apel către 
toate țările din America Centrală să 
realizeze cit mai curind posibil un 
acord care să asigure pacea și 
securitatea în regiune, a declarat, 
într-o întîlnire cu reprezentanții 
presei, ministrul mexican de ex
terne. Bernardo Sepulveda. în de
clarație, făcută înainte de începerea, 
la Tegucigalpa, a reuniunii comune 
a miniștrilor de externe din țările 
centro-americane și cele membre 
ale Grupului de la iContadora, mi
nistrul mexican a subliniat necesi
tatea ca toate Părțile interesate să 
manifeste voința politică necesară 
pentru a se ajunge la un consens.

Plenara Comitetului Central 
și Comisiei Centrale 

de Control ale P.C. Italian

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protestul libanului la Națiunile Unite ® Declarația pre

ședintelui Egiptului
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Guvernul libanez a protestat la 
Națiunile Unite împotriva actului 
terorist efectuat în noaptea de 26 spre 
27 iulie de un grup diversionist is- 
raelian debarcat pe litoralul libanez, 
în zona orașului Saida. In urma 
acestui atac, șapte cetățeni libanezi 
si-au pierdut viata si alti patru au 
fost răniți. Guvernul libanez, se 
arată, condamnă hotărit această ac
țiune a Israelului care contravine 
normelor dreptului internațional, li
terei si spiritului Cartei O.N.U., re
zoluțiilor acestei organizații.

BEIRUT 30 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore au fost înregistrate 
noi operațiuni militare ale forțelor 
isrâeliene de ocupație în perimetrul 
asa-zisei „zone de securitate" — 
creată unilateral de Israel in sudul 
Libanului. Vehicule blindate au 
participat la o acțiune concertată, 
în cadrul unei campanii de căutare 
a luptătorilor libanezi din rezisten
ță. Se relevă, totodată, că pentru 
prima dată, după mai bine de 
o lună, forțele de ocupație au de
blocat punctul de trecere de la Kfar 
Tebneet. care face legătura intre 
regiunea sudică și zonele centrale 
ale tării.

Pe de altă parte, navele de luptă 
israeliene și-au intensificat opera
țiunile de patrulare de-a lungul li
toralului sudic libanez. Vedetele mi
litare au încercat să se apropie de 
portul Saida, dar au fost întîmpina- 
te cu tiruri puternice de artilerie.

CAIRO 30 (Agerpres). — într-0 
declarație făcută presei la întoarce
rea de la Addis Abeba, unde a par
ticipat la lucrările reuniunii la nivel 
înalt a Organizației Unității Africa
ne. președintele Egiptului. Hosni 
Mubarak, a arătat că problema pa
lestiniană rămine fundamentală si 
vitală pentru soluționarea situației 
din Orientul Mijlociu. După cum s-a 
anuntat. între președintele Mubarak 
si președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei au avut loc. la Addis Aber 
ba. convorbiri consacrate relațiilor 
egipteano-palestiniene si ultimelor 
evoluții din Orientul Mijlociu.

Relațiile dintre cele două părți se 
încordaseră dună închiderea Birou" 
lui O.E.P. din Cairo. în luna aprilie; 
ca urmare a poziției participanțilof 
la sesiunea Consiliului Național Pa
lestinian (parlamentul) fată de le
găturile Egiptului cu Israelul.

ROMA 30 (Agerpres). — Lucrările 
plenarei Comitetului Central și Co
misiei Centrale de Control ale P.C. 
Italian, desfășurate timp de două 
zile la Roma, s-au încheiat prin ale
gerea noului Secretariat al partidului 
— al cărui număr de membri a fost 
redus de la nouă la șapte — din 
care fac parte, pe lingă secretarul 
general Alessandro Natta, vicesecre- 
tarul Achille Occhetto, precum și 
Massimo d'Alema, Piero Fassino, 
Gianni Pellicani. Claudio Petruc- 
cioli și Livia Turco. De asemenea, 
s-a hotărit constituirea unui „oficiu 
pentru program" care să se ocupe 
de pregătirea și desfășurarea Con
venției programatice — informează 
agenția ANSA.

Plenara a aprobat raportul politic 
prezentat de secretarul general al 
partidului.

R.P. Chineză sprijină propunerea guvernului R.P.D. Coreene 
cu privire Io dezarmarea pe etape a Nordului și Sudului Coreii și retragerea 

trupelor și bazelor militare străine din Coreea de Sud
Poziția S.U.A. privind proiectul de acord asupraDezvoltare : o relație indisolubilă 

bile și reciproce a armamentelor și | 
forțelor armate și prin promovarea 
procesului dezvoltării mondiale.

Conferința internațională, progra
mată să se desfășoare la New 
York, își propune să examineze 
multitudinea aspectelor relației 
dezarmare-dezvoltare. consecințele 
economice ale cheltuielilor mili
tare mondiale, precum și problema 
convertirii resurselor irosite, in 
prezent, pentru înarmare în favoa
rea sprijinirii eforturilor de pro
gres ale statelor. Ea urmărește, tot
odată, să sensibilizeze intr-o și-mai 
mare măsură opinia publică asupra 
consecințelor negative ale sumra- 
inarmărilor și ale subdezvoltării.

Nations — In-Buletinul „United __
formation Service" scrie că, in pe- 

< rioada 24 august — 11 septembrie, 
J la sediul din New York al Națiuni- 
1 lor Unite va avea loc o importantă 
! conferință internațională asupra re- 
ț lației Dezarmare — Dezvoltare. 
i Intr-o lume in care resursele sint 
' limitate — arată buletinul mențio- 
l nat — asigurarea progresului tutu- 
? ror statelor, indiferent de sistemul 
) lor politic și social sau de gradul 
t de dezvoltare, servește, fără îndo- 
> ială, interesele tuturor țărilor, fie 
i ele dezvoltate sau în curs de dez- 

voltare. Astfel, securitatea fiecărui 
» stat, precum și securitatea interna- 
i țională ar putea fi mai bine asi- 
J gurate prin efectele conjugate ale 
ț unei reduceri echilibrate, verifica-
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armelor cosmice propus de U.R.S.S

Reuniunea la nivel înalt a O.U.A
Documentele adoptate subliniază necesitatea transformării Africii 

intr-o zonă denuclearizată

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
La Addis Abeba s-au încheiat lu
crările celei de-a 23-a reuniuni la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane consacrate analizării pro
blemelor economice de pe continent 
si a situației din Africa australă. 
Participanții la reuniune au aprobat 
Declarația de dezarmare si dezvol
tare în Africa si Programul de ac
țiuni pentru pace. securitate și 
cooperare pe continent. Relevînd că 
mijloacele financiare si umane eli
berate în urma dezarmării ar trebui 
investite în programele de dezvol
tare economică si socială a țărilor 
africane, documentele subliniază ne
cesitatea transformării Africii într-o 
zonă denuclearizată. Totodată, ele 
menționează dorința țărilor africane 
de a se convoca o conferință Inter
națională de pace în Orientul Mij
lociu si exprimă sprijinul pentru 
lupta dreaptă a poporului palesti
nian. sub conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, singu
rul său reprezentant legitim. Parti- 
cipantii s-au pronunțat, de aseme
nea. pentru încetarea războiului 
iran iano- irakian.

sud-vestul Africii 
în baza rezoluției 
de Securitate al

reuniune au hotă- 
Com unități eoono- 
instituirea anului

O declarație separată asupra situa
ției din sudul Africii cere țărilor 
occidentale să pună capăt colaboră
rii cu regimul rasist de la Pretoria 
si să sprijine instituirea de sancțiuni 
economice generale si obligatorii 
împotriva acestui regim. Referin- 
du-se la situația din Namibia, de
clarația relevă că decolonizarea aces
tui teritoriu din 
trebuie efectuată 
435 a Consiliului 
O.N.U.

Participants la 
rit crearea unei 
mice africane si
1988 ca „An internațional al ocroti
rii copiilor din Africa".

Luînd cuvîntul în încheierea reu
niunii. președintele Zambiei. Ken
neth David Kaunda. noul președinte 
în exercițiu al O.U.A.. a anunțat 
convocarea. în luna septembrie, a 
unei reuniuni extraordinare O.U.A., 
la nivel înalt, consacrate probleme
lor economice si. in primul rind. 
găsirii unor modalități de depășire 
în comun a urmărilor situației de 
criză provocată de uriașa datorie 
externă a țărilor continentului.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A.. Charles 
Redman, a dec1 arat 
ricană ..studiază cu 
tul de acord asupra 
propus de Uniunea 
teapt.ă un schimb de vederi detaliat 
la Geneva in această problemă — 
9crie T.A.S.S. El a apărat, apoi, pro
gramul Inițiativa de Apărare Stra
tegică IS.D.I.j. După cum se știe — 
arată T.A.S.S. — programul respec
tiv — cunoscut și sub numele de

că partea ame- 
atentie" proiec- 
armelor cosmice 
Sovietică si aș-

Se intensifică lupta 
populației de culoare 

din R.S.A.
Declarația președintelui 

Congresului Național 
African

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă ce a avut 
loc Ia Addis Abeba, Oliver Tambo, 
președintele Congresului Național 
African (A.N.C.), a declarat că in 
prezent lupta negrilor din Republi
ca Sud-Africană pentru eliminarea 
apartheidului și restabilirea dreptu
rilor lor legitime este mai intensă 
ca oricind. El a precizat că A.N.C. 
nu va ceda șantajului pe care îl în
cearcă o serie de membri al Con
gresului S.U.A. de a condiționa asis
tența acordată organizației și țărilor 
din „prima linie" de impunerea pro
priilor ooinii politice cu privire la 
situația din R.S.A.

Referindu-se la recenta întîlnire 
de la Dakar dintre reprezentanți ai 
A.N.C. și ai unor grupuri ale comu
nității albe, Tambo a afirmat că 
organizația sa s-a dovedit a fi un 
negociator real. în timp ce rerimul 
de la Pretoria nu a dat dovadă de 
același lucru.

Pe de altă parte, liderul A.N.C. a 
reafirmat necesitatea impunerii unor 
sancțiuni economice obligatorii îm
potriva regimului rasist de la Pre
toria.

(din actualitatea politică')

„războiul stelelor" — este orientat 
snre accelerarea desfășurării do 
arme în spațiul cosmic, fapt inter
zis de Tratatul cu privire la apă- 

• rarea antirachetă (A.B.M.) dintre 
S.U.A. și U.R.S.S.

BEIJING 30 (Agerpres). — R. P. 
Chineză sprijină propunerea guver
nului R.P.D. Coreene cu privire la 
dezarmarea pe etape a Nordului și 
Sudului Coreii si retragerea trupe
lor si bazelor militare străine din 
Coreea de Sud — a declarat un pur
tător de cuvînt al Ministerului chi
nez al Afacerilor Externe. înfăptuirea

în practică a acestei propuneri va 
avea cu siguranță pn impact pozitiv 
asupra păcii in regiunea Asiei și 
Pacificului — a subliniat purtătorul 
de cuvînt. adăugind că R. P. Chine
ză speră că guvernul S.U.A. si autor 
ritătile sud-coreene vor da un răs
puns favorabil la această propunere 
— relatează agenția China Nouă.

r~
GENTIILE DE PRESA 

e scurt

ÎNTÎLNIRE. Potrivit înțelegerii 
convenite, la mijlocul lunii sep
tembrie, la Washington, va avea 
loc o întîlnire între ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. Eduaid 
Șevardnădze, și secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz relatea
ză agenția T.A.S.S,

CONSULTĂRI. în perioada 27—30 
iulie, la Moscova a avut loc o nouă 
rundă a consultărilor sovieto-ame- 
ricane ■ probleme privind neproli- 
ferarea armelor nucleare, 
cum relatează agenția
consultările s-au desfășurat 
atmosferă constructivă de

MII DE PERSOANE au partici
pat la o manifestație populară îm
potriva politicii promovate de ac
tualele autorități guvernamentale 
de la Port-au-Prince, pentru insti
tuirea unui guvern de amplă re
prezentare a forțelor democratice 
din Haiti. Efective ale poliției și ar
matei au intervenit făcînd uz de 
arme ușoare și 
lacrimogene. în 
orașului au fost

grenade cu gaze 
unele zone ale 
ridicate baricade.

După
T.A.S.S., 

într-o 
lucru.

Primul ministru

GUVERNUL PANAMEZ a 
ambasadei americane din Ciudad de 
Panama o notă în care protestează 
energic împotriva amestecului Sta
telor Unite în treburile interne ale 
Republicii Panama. în notă se ara
tă că încercările unor oficialități 
americane de a discredita măsurile 
adoptate de guvernul 
Panama reprezintă „o 
intolerabilă" în politica 
tării și o încercare de a
autoritatea conducerii acesteia.

remis

Republicii 
ingerință 

internă a 
discredita

CONVORBIRI.
al Marii Britanii. Margaret That
cher. care a efectuat o vizită ofi
cială la Paris, a avut convorbiri 
cu premierul francez, Jacques 
Chirac. La sfîrșitul convorbirilor 
s-a anunțat că cei doi premieri au 
examinat cu prioritate probleme 
privind evoluția conflictului armat 
dintre Iran și Irak, in contextul 
sporirii prezentei militare străine 
în zona Golfului, situația 
Orientul Mijlociu, relațiile Est- 
Vest, problemele cu care 
fruntă Piața comună.

anticipate desfășurate în Portuga
lia la 19 iulie. împărțirea celor 250 
de mandate ale Adunării Republi
cii (parlamentul) este acum urmă
toarea : Partidul Social-Democrat 
— 148 ; Partidul Socialist — 60 ; 
Coaliția Unității Democratice — 31; 
Partidul Renovator Democratic — 
7 ; și Centrul Democratic și So
cial — 4.

FORȚELE REVOLUȚIONARE IN
SURECȚIONALE SALVADORIE- 
NE și-au intensificat acțiunile or
ganizate în capitala țării, atacînd 
un convoi militar — transmite a- 
genția Prensa Latina, citind un 
comunicat al postului de radio 
„Venceremos". In cursul schimbu
rilor de focuri. 11 militari și-au 
pierdut viața.

CANDIDATURI. Vicepreședin
tele S.U.A., George Bush, și lide
rul minorității republicane din Se
nat, Robert Dole, conduc în cursa 
pentru obținerea învestiturii din 
partea Partidului Republican la

alegerile prezidențiale care vor 
avea loc anul viitor. Aceasta este 
concluzia ce se degajă dintr-un 
sondaj efectuat de ziarul „The 
Washington Post" în rîndul a 24 
guvernatori republicani. în tabăra 
republicană și-au anuntat pină 
acum intenția de a candida la în
vestitura partidului la alegerile 
pentru funcția supremă în stat 
Jack Kemp, membru al Camerei 
Reprezentanților, fostul guvernator 
al statului Delaware, Pete Du Pont, 
și fostul secretar de stat. Alexan
der Haig.

TAIFUNUL ALEX, care a lovit 
zone din provincia Zhejiang (estul 
R. P. Chineze), a provooat moar
tea a 34 de persoane și rănirea 
altor 85 — relatează agenția China 
Nouă. Au fost înregistrate, de ase
menea. pierderi materiale — peste 
47 000 ha de teren agriool inunda
te. 4 671 oase de locuit avariate.

se

din

con-

ALEGERI. La Lisabona 
date publicității rezultatele 
definitive ale alegerilor legislative

au fost 
oficiale

Necesitatea găsirii unor soluții adecvate
problemelor

evidențiată în cadrul
economice
sesiunii U.N.C.T.A.D

precum si ruperea unor porțiuni de 
diguri la o serie de amenajări hi- | 
drotehnice. Au fost luate măsuri I 
imediate de ajutorare a populației 1 
din zonele af ectate, .

LA ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI DE CERCETĂRI ȘI EXPERI- '
MENTE COMUNE la bordul complexului pilotat „MIR", nava cosmică .
sovietică „Soiuz TM", avindu-i la bord pe cosmonauții sovietici Alek
sandr Viktorenko și Aleksandr Laveikin și pe cosmonautul Muhammed I 
Faris, cetățean sirian, a revenit pe Pămint, aterizind intr-o zonă dinainte 
stabilită a teritoriului sovietic, la 140 km nord-est de orașul Arkalik — in- [ 
formează agenția T.A.S.S. Starea sănătății cosmonauților este bună. Echi
pajul de bază al complexului orbital pilotat a fost parțial înlocuit, Alek
sandr Laveikin revenind pe Pămint, fapt ce a fost determinat de unele > 
observații ale medicilor cardiologi asupra stării sănătății acestuia, tn locul 
lui, la bordul complexului „MIR" a rămas cosmonautul Aleksandr Alek- ' 
sandrov.
____________________________ I
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R.F.G- dosarele în suspensie 
ALE VACANȚEI PARLAMENTARE

Vacanța parlamentară, intervenită 
conform tradiției la începutul verii, 
se anunță nu prea liniștită, datorită 
dezbaterilor la scară națională ge
nerate de cîteva mari probleme ale 
actualității, care domină scena poli
tică vest-germană. Probleme de in
teres arzător, ca reforma fiscală, 
proporțiile șomajului, datoria publi
că, cheltuielile pentru inarmări, sint 
abordate atit de liderii partidelor de 
coaliție — creștin-democrații și ra
mura lor bavareză, creștin-socialii, 
pe de o parte, și liberal-democrații, 
pe de alta — cît și de cei ai grupă
rilor opoziției — social-democrații și 
ecologiștii — de pe poziții care nu 
diferă numai de la o tabără la alta, 
ci adesea și de Ia un partener la 
altul din cadrul aceleiași tabere.

„Reforma fiscală — constată săp- 
tămînalul -DIE ZEIT» — este și ră- 
mine la Bonn tema centrală a verii. 
Cancelarul H. Kohl a promis «cea 
mai mare reducere de impozite din 
istoria R.F.G.*. Se constată insă că 
este vorba, in realitate, de creșterea 
impozitelor și de datorii publice re
cord. Predomină părerea că statul ia 
din nou cu o mină, in primul rind 
de la cei cu venituri mici și medii, 
ceea ce le-a dat, in prealabil, cu cea
laltă. Deciziile definitive asupra fi
nanțării reformei fiscale nu au fost 
luate încă. Discuții intre partenerii 
de coaliție se vor încinge și mai mult 
după vacanța de vară. Proiectele 
Ministerului de Finanțe arată in ce 
direcție se vor îndrepta dezbaterile. 
Se vor face mai ales încercări de a 
preleva miliardele necesare reformei 
din acele sectoare unde rezistența 
apare mai redusă. Iată de ce. in mod 
firesc, cetățeanul se întreabă, in pri
mul rind, ce se va intimpla, după 
reforma fiscală, cu salariul sau ve
niturile sale".

O propunere de finanțare a refor
mei fiscale prin majorarea taxelor pe 
valoarea adăugată, ceea ce ar în
semna scumpirea unor pro’duse de 
larg consum, nu a întrunit încă ade
ziunea tuturor membrilor coaliției 
guvernamentale. Generatoare de mari 
disensiuni între creștin-democrați și 
liberal-democrați, încă de la schița
rea. acum peste doi ani. a primelor 
proiecte, reforma fiscală rămine în 
continuare o temă controversată prin 
profundele sale implicații.

Presa vest-germană a consemnat, 
în aceste zile, și faptul că proolema 
șomajului generează, prin dimensiu
nile ei, preocupări chiar și în rin- 
durile unor cercuri ale creștin-demo- 
craților, grupate in așa-numitele „co
misii sociale", care au propus pune
rea in aplicare a unui „program de 
ocupare a forței de muncă". Numai 
că nu se poate trece la realizarea 
acestui program din lipsa fondurilor 
necesare. Ziarul „WESTDEUTSCHE 
ALLGEMEINE ZEITUNG" pune, pe 
bună dreptate, întrebarea „cum este 
posibil ca să se găsească 40 de mili
arde mărci pentru reforma fiscală, de 
care urmează să profite in primul 
rind cei cu venituri mari. în timp ce 
nu pot fi găsite cele 8 sau 12 mili
arde necesare programului comisii
lor sociale ?“.

In timp ce „comisiile sociale" ale 
U.C.D. pledează pentru un asemenea 
program de ocupare a forței de mun
că, partenerii de coaliție ai creștin- 
democraților, liberal-democrații, în 
frunte cu președintele P.L.D.. Martin 
Bangemann, titular al Ministerului 
Economiei, se bizuie pentru soluțio
narea problemei șomajului numai 
pe mecanismele aleatorii ale econo
miei de piață. Referindu-se la un 
raport elaborat de un consiliu de 
specialiști ai Ministerului Economiei, 
cotidianul „WESTDEUTSCHE ZEI
TUNG" relevă că acest document 
propune crearea unor condiții mai 
bune de investiții pentru patronat și 
„o atitudine de reținere" a munci
torilor în domeniul propriilor reven
dicări. „Dacă Bangemann reușește 
să-și impună strategia — scrie ziarul 
— sint de așteptat considerabile ten
siuni sociale din cauza caracterului 
unilateral al măsurilor propuse. Cu 
atit mai mult cu cit in Marea Bri- 
tanle, cu această rețetă nu s-a reușit 
să fie redus cît de cit șomajul".

Tn timp ce această „controversă 
teoretică" asupra căilor de soluțio
nare a unei probleme ce preocupă 
milioane de oameni continuă, rîndu- 
rile șomerilor se îngroașă și mai 
mult, datorită mai ples crizei oțelu
lui și a cărbunelui, comună și altor 
țări occidentale. Numai la uzinele 
„Maxhiitte" din landul Bavaria sint 
amenințați cu concedierea 3 500 din 
cei 4 500 salariați ai oțelăriei. Drama 
oțelarilor bavarezi a generat o amplă 

mișcare de solidaritate la scară fe
derală. Intr-un apel adresat tuturor 
deputaților, sindicatul de ramură, 
„I.G. Metall", a cerut împiedicarea 
acestei „crime sociale". Prin mari 
dificultăți trec întreprinderi siderur
gice și miniere din cel mai populat 
land al R.F.G. — Renania de Nord 
— Westfalia.

In aceste condiții, cabinetul fede
ral a definitivat liniile generale ale 
proiectului de buget pe anul 1988, 
caracterizat de ministrul finanțelor, 
Gerhard Stoltenberg, drept expresia, 
unei „politici de economii și de re-' 
ținere in domeniul alocațiilor statu
lui". Deși in ceea ce privește aloca
țiile destinate nevoilor sociale se 
constată o asemenea politică de „re
ținere", în schimb. in ce privește 
cheltuielile militare se manifestă o 
tendință opusă. Intr-adevăr, din to
talul de 275 miliarde mărci al cheltu
ielilor bugetare. Ministerului Apără
rii ii revin 51.6 miliarde, ceea ce re
prezintă o creștere cu 2,1 la sută față 
de anul trecut. După cum apare din 
indiciile existente, departe de a se 
atenua, o asemenea tendință urmea
ză, dimpotrivă, să devină și mai evi
dentă in viitor.

Curind după definitivarea proiectu
lui de buget, ministrul apărării. Man
fred Woerner. a stîrnit o avalanșă 
de critici din partea partidelor opo
ziției. dar și a liberalilor, prin de
clarațiile în sensul necesității de a 
se trece Ia modernizarea sistemelor 
de rachete atomice destinate avioa
nelor și navelor militare ale 
N.A.T.O., declarații apreciate drept 
un îndemn Ia „o înarmare nucleară 
în compensație". în cazul realizări' 
unui acord Ia negocierile sovieto- 
americane asupra rachetelor cu rază 
medie de acțiune și onerativ-ta-tice.

Sînt numai cîteva aspecte care în
dreptățesc aprecierea că sezonul nu- 
lltic de vară se anunță d°stul de agi
tat. prefatînd. o dată cu reluarea ac
tivității parlamentare, la toamnă, in
tensificarea și mai puternică a con
troverselor și contradicțiilor legate d ■ 
problemele presante aflate ne ordi
nea de zi. cărora deocamdată nu li 
se întrevăd rezolvări concrete și 
apropiate.

Petre STANCESCU

GENEVA 30 -(Agerpres). — In ca
drul lucrărilor Conferinței O.N.U. 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), vorbitorii evidenția
ză cu precădere cerința stringentă a 
găsirii unor soluții problemelor de 
ordin economic cu care se confrun
tă omenirea. Este subliniat rolul pe 
care trebuie să îl aibă U.N.C.T.A.D. 
în elaborarea de măsuri care să fa
vorizeze creșterea economică a tu
turor statelor lumii.

Ministrul de externe al Braziliei, 
Roberto de Abreu Sodre. a apreciat 
că propunerile prezentate de „Gru
pul celor 77“ sint constructive, iar 
punerea lor în practică ar fi. in mod 
egal, in folosul tuturor națiunilor 
lumii. Referindu-se la dificultățile 
cu care se confruntă țările în 
cups de dezvoltare, el a sub
liniat necesitatea sprijinirii acestora 
pentru întărirea capacității lor eco
nomice, lucru ce ar antrena îmbună
tățirea perspectivelor întregii econo
mii mond'ale.

Șeful delegației boliviene. Râul 
Espana-Smith, a criticat țările dezNavă comercială avariată de o bombă utilizată în cadrul unor manevre militare

TOKIO 30 (Agerpres). — Frag
mente ale unei bombe lansate din- 
tr-un avion, avînd pe ele inscripții 
in limba engleză, au fost găsite pe 
nava comercială malayeziană „Po- 
mex Saga", surprinsă de un atac 
aerian ne cind se afla în apele te
ritoriale ale Japoniei, a anunțat un 
purtător de cuvînt japonez. Coman
damentul american naval din Oki
nawa — se menționează în legătură 
cu aceasta — a admis că fragmen
tele respective provin de la o bom

Capriciile vremii
Temperaturi neobișnuit de ridicate 

s-au înregistrat in cursul ultimei 
săptămini in regiuni din jurul Me- 
diteranei. Astfel. în unele zone din 
Turcia, media obișnuită din această 
perioadă a anului a fost depășită cu 
8—10 grade. în provincia Urfa. din 
sud-estul țării, fiind consemnată cea 
mai ridicată temperatură — 49 de 
grade. In această zonă se înregis
trează în prezent și o acută lipsă de 
apă.

Și în Iordania coloana de mercur 
a termometrului a atins niveluri de 
peste 40 de grade. Potrivit opiniei 
specialiștilor, fenomenul s-ar datora 

voltate, care nu vor să se angajeze 
intr-un dialog constructiv in vede
rea găsirii unor soluții globale pen
tru problemele economiei mondiale. 
Susținind propunerile „Grupului 
celor 77", el a arătat că pentru re
zolvarea unor probleme grave, cum 
este aceea a datoriilor externe, ală
turi de efortul pe plan intern, este 
necesară crearea unui climat inter
național bazat pe un flux neîngră
dit al schimburilor comerciale, pe 
eliminarea politicilor protectioniște.

Reprezentantul Republicii Panama, 
ambasadorul Marcos Villarreal, e- 
vidențiind rolul U.N.C.T.A.D. ca for 
de negocieri „Nord-Sud", a insistat 
asupra necesității de a se asigura 
unitatea de acțiune a țărilor „Gru
pului celor 77“ în apărarea pozițiilor 
lor în cadrul dezbaterilor. Vorbito
rul a criticat sever poziția țărilor 
occidentale, ^evidențiind faptul că 
transferul invers de resurse finan
ciare din țările în curs de dezvol
tare către țările capitaliste indus
trializate provoacă „colapsul econo
miilor" statelor slab dezvoltate.

bă de manevră utilizată de forțele 
armate ale S.U.A. Vasul malayezian 
a fost lovit în timp ce naviga în 
zona insulei Kumejima. intr-un mo
ment in oare forte aeriene america
ne efectuau exerciții de bombarda
ment în picaj, pe timp de noapte, 
cu bombe de manevră, nu depar
te de această insulă situată în pre
fectura Okinawa.

în urma impactului, nava a sufe
rit avarii, iar un membru al echi
pajului a fost grav rănit.

unei depresiuni atmosferice apărute 
în nordul Peninsulei Arabice, vintul 
fierbinte generat de aceasta depla- 
sîndu-se dinspre centrul regiunii 
spre nord și afectind. de asemenea. 
Iranul, Turcia, Grecia, Siria și Ior
dania.

De la începutul săptămînii, și 
asupra Marocului s-a abătut un val 
de căldură care a făcut ca mercurul 
termometrelor să urce pină la 45 de 
grade la Marrakech. Explicația fur
nizată de specialiști pentru actuala 
caniculă din Maroc o constituie vîn- 
tul fierbinte și uscat provenind din 
zonele sahariene. (Agerpres)

„Caut apartament intr-o rachetă11
Se vor putea întilni oare la ru

bricile de publicitate ale ziarelor 
asemenea solicitări care, la prima 
vedere, par a ține de do
meniul glumei sau fanteziei ? 
Da, dacă s-ar da curs pro
iectului a doi arhitecți, care au 
obținut mențiunea specială a ju
riului la concursul internațional 
privind folosirea noilor tehnologii 
in construcția de locuințe, organi
zat recent în Spania, sub egida 
Națiunilor Unite. Autorii proiectu
lui propun o modalitate îndrăznea
ță pentru soluționarea, fie și par
țială, a problemei atit de acute a 
lipsei de locuințe corespunzătoare, 
care afectează, cum se știe, nu mai 
puțin de o pătrime din întreaga 
populație a globului — și anume 
trecerea „pe picior de pace" a ra
chetelor uriașe utilizate pentru 
transportarea focoaselor nucleare 
ucigătoare, prin transformarea di
feritelor compartimente din inte
riorul acestor rachete în mici apar
tamente confortabile pentru cîteva 
persoane. Ar putea exista, ce-i 
drept, probleme legate de circum
ferința relativ redusă a rachetelor 
(în comparație cu înălțimea, care 
întrece pe cea a unor blocuri cu 
mai multe etaje), dar ele ar putea 
fi rezolvate prin unirea unui număr 
de rachete, ceea ce ar permite și fo
losirea in comun a unor dotări 
ca ascensoare, scări de incen
diu etc. tn fine, inconvenien
tul monotoniei, pentru că — 
nu-i așa ? — rachetele, in
diferent de tip, au cam toate ace
eași formă, ar putea fi evitat prin... 
decorarea, in fel și chip, a capete
lor acestora — ceea ce ar fi, desi
gur, infinit preferabil conținutului 
de uraniu radioactiv al acestor ca
pete ; s-ar putea, de asemenea, re
curge la motive ornamentale tra
diționale care să se integreze me
diului ambiant ș.a.m.d.

Ingenios, dar, desigur, utopic, 
absolut utopic, dacă nu chiar ne
serios — ar putea obiecta scepticii. 
Să nu ne grăbim însă cu conclu
ziile, ci mai bine să aruncăm o pri
vire în jur și vom vedea că este 
pe deplin posibil, de pildă, ca mij
loacele de luptă pe șenile să fie 
folosite, după unele modificări, la 
lucrările agricole, pentru tractarea 
a diferite utilaje. Este vorba aici 
și de experiența țării noas
tre, ca urmare nemijlocită a 
hotăririi de anul trecut privind re

ducerea unilaterală cu 5 la sută a 
efectivelor, armamentelor și chel
tuielilor militare. In fond, de ce nu 
ar fi posibil să se treacă la con
vertirea in spații de locuit a mi
ilor și miilor de rachete cu rază 
lungă sau chiar medie de acțiune 
existente astăzi în lume ? Oricum, 
asemenea „locuințe" ar fi infinit 
mai confortabile decît mizerabilele 
înjghebări din cutii de carton sau 
bidoane de tablă care se întind ca 
o pecingine la marginea marilor 
metropole și în care locuiesc atitea 
și atitea familii. Și, chiar dacă nu
mărul celor care ar beneficia direct 
de o asemenea soluție nu ar fi prea 
mare, ar beneficia însă conside
rabil întreaga omenire, pentru că 
prin dezafectarea rachetelor s-ar 
înlătura primejdia imensă a ex
terminării rasei umane.

Dar, neîndoios, dincolo de faptul 
dacă este realizabil sau nu, proiec
tul amintit are și un „subtext" ușor 
sesizabil. Nu ar putea fi el socotit 
expresia unui reproș amar față de 
realitatea dramatică că in lumea de 
astăzi se irosesc in scopuri mili
tare sume fantastice, in timp ce 
sute și sute de milioane de oameni 
sint privați de posibilitatea unui 
adăpost decent deasupra capului ?• 
Calculele arată că numai cu pre
țul unei singure rachete intercon
tinentale s-ar putea construi cîteva 
sute dacă nu chiar mii de aparta
mente, adică mult mai multe decît 
ar putea fi amenajate în interiorul 
unui asemenea mijloc de luptă. In 
fond, aceasta este, cu sau fără in
tenția autorilor, substratul „cu bă
taie lungă" al proiectului de trans
formare a rachetelor în blocuri de 
locuit. Dacă s-ar lua hotărirea să 
nu se mai construiască asemenea 
instrumente de distrugere sau să 
se reducă drastic numărul lor — 
și o astfel de perspectivă pare a 
fi astăzi mai apropiată decît ori
cind in trecut — dacă, în general, 
s-ar sista sau reduce apreciabil 
cheltuielile militare, s-ar crea 
imense disponibilități pentru satis
facerea unor nevoi sociale acute.

tn ultimă instanță, și-ar găsi, in 
acest fel, rezolvarea definitivă și 
problema locuințelor, nu pentru un 
număr mai mic sau mai mare de 
oameni, ci pentru întreaga popu
lație a globului, ajunsă astăzi la 
cifra “rotundă de cinci miliarde.

R. CAPEESCU
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