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Președintele Republicii Kenya,

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Daniel Toroitich Arap Moi, va efectua o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră
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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, pre

ședintele Republicii Kenya. Daniel 
Toroitich Arap Moi, va efectua o 
vizită oficială de prietenie in

Republica Socialistă România, In 
prima jumătate a lunii septem
brie 1987.

IN iNTlMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI PRIMIRI LA PREȘEDINTELE

Puternică mobilizare
a forțelor

LA STRiNGEREA 
ROADELOR TOAMNEI 

$1 PREGĂTIREA 
RECOLTEI VIITOARE

• Participarea largă la strînsul 
și depozitarea recoltei - îndatori
re fundamentală a tuturor locui
torilor de la sate.

ț Pretutindeni, însămînțarea 
cerealelor de toamnă trebuie să 
se realizeze numai în limitele pe
rioadei optime.

• In fiecare unitate și Ia fiecare 
loc de muncă, prin organizare te
meinică, ordine și disciplină fer
me, programele de lucru - respec
tate riguros.

• Activiștii, cadrele de condu
cere și specialiștii din unități au 
datoria de a se afla permanent în 
cîmp, asigurînd bunul mers al lu
crărilor.

Sarcinile și indicațiile trasate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Ni'colae Ceaușescu, 
cu prilejul recentelor vizite de lucru întreprinse 

in unități agricole din 14 județe și la ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P..C.R. care a avut ioc 
la începutul lunii august, reprezintă, acum, in pragul 
declanșării cu toate forțele a lucrărilor din campania 
agricolă de toamnă, un amplu și cuprinzător program 
de muncă pentru activitatea organelor și a organiza
țiilor de partid de la sate, pentru toți oamenii mun
cii din agricultură, angajați plenar la stringerca in 
timp scurt șl fără pierderi a-recoltei din acest an și 
pregătirea temeinică a celei viitoare. Condiția esen
țială pentru îndeplinirea exemplară, la termenele sta
bilite a fiecărui obiectiv înscris pe agenda de lucru- a 
campaniei de toamnă o constituie mobilizarea și par
ticiparea largă la munca in cimp a intregii forțe de 
muncă din agricultură, practic a Tuturor locuitorilor 
de la sate. Este o cerință care, așa hun sublinia secre
tarul general al partidului, se impune cu deosebire' 
in condițiile specifice ale acestui an. cind cu
lesul manual, pentru evitarea pierderilor la cultu
rile cu grad ridicat de scuturare, trebuie generalizat 
pe suprafețe cit mai mari.

Pornind de la sarcinile de producție și volumul de 
lucrări ce trebuie executat, datoria organelor agricole 
județene, a consiliilor agroindustriale și a consiliilor 
de conducere din unități este de a întocmi in fiecare 
unitate agricolă programe de muncă concrete, stabi-, 
Jind forțele umane și mijloacele mecanice necesare, 
care să asigure realizarea la termenele prevăzute și 
la un înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor din cam
pania agricolă de toamnă. Or. ținind seama ca ter
menele -stabilite pentru executarea diferitelor lucrări 
sint foarte stnnse — din momentul începerii. recol
tarea florii-soarelui trebuie să se incheie in 3—4 zile, 
a porumbului In cel mult 20 de zile, iar ins i- 
mințarea cerealelor păioase trebuie să se incheie oină 
la 1 octombrie in zonele colinare și din nordul țării 
și pină cel tirziu la 10 octombrie in celelalte zone — 
rezultă că organelor și organizațiilor de partid de la 
sate le revine îndatorirea fundamentală de a desfă
șura. pe tot parcursul campaniei, o susținută munci 
politică și educativă, pentru a se introna in fiecare 
unitate agricolă și la fiecare loc de muncă ordine si 
disciplină ferme in respectarea programelor stabilite, 
utilizarea deplină a timpului de lucru si folosirea cu 
randament maxim a mijloacelor mecanice. pentru 
aplicarea cu strictețe a tehnologiei specifice fiecărei 
culturi.

în'întreaga lor activitate, consiliile agroindustriale, 
consiliile populare și conducerile unităților agricole 
trebuie să urmărească permanent și să ia măsurile ce 
se impun, astfel incit recoltarea, transportul, depozi
tarea si livrarea la fondul de stat a intregii producții 
contractate să se facă in flux continuu, fără decalaje. 
Totodată, urmărind eliberarea cu prioritate a terenu
rilor destinate cerealelor păioase. pretutindeni trebuie 
să se asigure ca insămințarea orzului și a griului să 
se facă numai in limitele timpului optim. condiție 
esențială pentru realizarea de producții mari in 
anul viitor.

OAMENI AI MUNCII DE LA
SATE!

Acționați cu tocită hota- 
rîrea, print r-o exemplară or
ganizare a muncii și spirit ele 
inițiativă, pentru a asigura 
stringer ea în scurt timp și 
fără pierderi a roadelor 
toamnei, pentru a pune baze 
trainice recoltei din anul vii
tor!

-sarcină prioritară 
în întreaga economie

• Producția pentru export — realizată zi de zi, la înalt nivel calitativ.
• intr-un șir de întreprinderi, rezultatele lunii august atestă carac

terul stimulativ al prevederilor recentului decret al Consiliului de Stat.
• Potrivit noii reglementări, pentru îndeplinirea planului la producția 

de export și a exportului se acordă cîștiguri suplimentare sub formă de 
adaos lunar la retribuție :

portante ale activității productive din acest 
an, așa cum a precizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un caracter prioritar 
revine realizării exemplare a producției pen
tru export. Argumente economice bine 
fundamentate impun în centrul atenției ex
portul. în primul rind. se cuvine relevat că 
obiectivele dezvoltării generale a țării nu 
pot fi înfăptuite fără o largă colaborare eco
nomică internațională, fără cooperare în 
producție, sub diferite forme, fără promo
varea susținută a exportului. Practic, numai 
exportind, cit mai mult, și cit/ mai eficient, 
economia este in măsură să asigure resur
sele valutare necesare importurilor, precum 
și pentru achitarea datoriei externe, pentru 
dezvoltarea multilaterală a țării.

De asemenea, participarea tot mai intensă 
la circuitul mondial al valorilor materiale 
creează posibilitatea valorificării superioare 
a muncii sociale incorporate în produsele 
realizate in întreprinderile noastre, iar con
fruntarea cu exigențele pieței externe repre
zintă un important factor mobilizator in ac
tivitatea creatoare a colectivelor de oameni 
ai muncii pentru sporirea competitivității 
produselor fabricate, pentru adaptarea ra
pidă a producției la cerințele partenerilor de 
peste hotare.

Ținind seama de însemnătatea prioritară a 
prevederilor de plan in acest domeniu, din 
inițiativa secretarului general al partidului 
a fost elaborat un ansamblu de reglementări 
legale menite să asigure — in spiritul înal
telor exigențe ale autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, ale noului mecanism 
economico-financiar — cointeresarea mate
rială directă, nemijlocită a tuturor oameni
lor muncii și a întreprinderilor pentru reali
zarea producției de export. Cel mai recent 
act normativ in domeniu este Decretul Con
siliului de Stat privind unele măsuri pen
tru creșterea cointeresării materiale a oa
menilor muncii, a întreprinderilor, in reali
zarea producției pentru export si a exportu
lui (Nr. 185/1987), care se aplică inccpind cu 
data de 1 august a.c.

Potrivit decretului Consiliului de Stat 
amintit, pentru îndeplinirea integrală a pro
ducției pentru export și a exportului se 
acordă importante ciștiguri suplimentare sub 
formă de adaos lunar la retribuția aferentă 
producției pentru export prevăzută in plan 
și în contractul de acord global pentru luna 
respectivă : 10 la sută la îndeplinirea ex
portului pe relația devize convertibile și 5 la 
sută la îndeplinirea exportului pe relația di
cing țări socialiste.

Aceste adaosuri se acordă : muncitorilor 
direct productivi, conducătorilor subunități
lor 'de producție, maiștrilor, inginerilor, teh
nicienilor, muncitorilor indirect productivi și 
celorlalte, categorii de personal din cadrul 
secțiilor, atelierelor și celorlalte .subunități

la îndeplinirea exportului pe 
relația devize convertibile.

la îndeplinirea exportului pe 
relația cliring țări socialiste.

de producție care au stabilită producția fi
zică pentru export, personalului din condu
cerea unităților economice producătoare de 
mărfuri pentru export, șefilor compartimen
telor de producție, planificare, aprovizionare 
tehnico-materială și comerț exterior din 
aparatul funcțional al acestor unități, 
precum și personalului cu atribuții în reali
zarea producției pentru export și a exportu
lui din cadrul acestor compartimente.

Așadar, prin aplicarea prevederilor decre
tului se asigură sporirea substanțială a 
stimulării materiale a oamenilor muncii pen
tru îndeplinirea ritmică, integrală, la un înalt 
nivel calitativ a producției, de export, pen
tru înfăptuirea exemplară a tuturor preve
derilor din contractele încheiate cu parte-
nerii. de peste hotare.

Totodată, important 
potrivit unor prevederi 
cointeresarea materială in 
tale se aplică si la unitățile 
sarcini cu privire 
prime, materiale, 
urmează a fi incorporate in producția de 
export a altor unități, deci indiferent dacă 
exportul producției se face direct sau in
direct. Este o măsură de natură să .determine 
o îmbunătățire radicală a activității pro
ductive pe întreaga filieră a mecanismului 
relațiilor de cooperare și aprovizionare 
tehnico-materială. concentrind eforturile, 
tuturor colectivelor de oameni ai muncii de 
pe întreg lanțul de fabricație a produselor 
in vederea realizării ritmice și la un inalt 
nivel calitativ a fondului de marfă pentru 
export.

Așa cum arătam, prevederile noului decret 
se aplică impreună cu alte reglementări an
terioare care stimulează eforturile colective
lor și ale fiecărui om al muncii in parte in 
vederea îndeplinirii ‘ și depășirii sarcinilor de 
producție în general și a celor de export in 
mod deosebit. Ne referim mai ales la Legea 
privind retribuirea în acord global și in acord 
direct a personalului muncitor. Astfel, tre
buie reținut că in contractul de acord global 
care- se incheie cu secția, atelierul sau for
mația de lucru se inscrie. obligatoriu, alături 
de producția fizică sau volumul de lucrări 
ce urmează a fi rea te. de criteriile in ra
port de care se maj iză sau se diminuează 
retribuțiile, de condițiile pentru neindepli- 
nirea cărora se reduc aceste retribuții, și 
producția destinată exportului. în acest sens, 
trebuie precizat că. in spiritul și litera legii, 
producția fizică se consideră îndeplinită 
numai în situația în care s-a realizat integral 
producția destinată exportului. Se înțelege 
deci că nerealizarea producției pentru ex
port nu poate fi compensată cu realizarea de 
produse sau lucrări, peste cele prevăzute in 
plan, destinate beneficiarilor interni.

de reținut este că. 
ale decretului, 
proporțiile ară
tare-au stabilite 

la livrarea de materii 
piese și subansamble ce

(Continuare in pag. a V-a)

IN PAGINA A III-A prezentăm experiențe, inițiative, acțiuni, rezul
tate ale unor colective din industrie din activitatea desfășurată in luna 
august pentru realizarea planului la export.

r. ■
Cei care
— Te credeam in tren la 

ofa asta 1 — îl interpelase, 
vădit surprins de intilni- 
re. secretarul comitetului 
de partid. Nu-i de ajuns 
că. de trei zile, deși ești 
în concediu de odihnă, vii
la uzină o dată cu schim
bul întii și pleci cu schim
bul al doilea ? Sau crezi 
că n-am aflat ?

Și totuși, nici o nuanță 
de reproș in vocea secre
tarului de partid. Dimpo
trivă. răzbate din tonul cald 
o notă de bucurie nedisi
mulată. Cu o nepăsare 
..jucată", celălalt răspun
de prompt :

— Fiecare iși petrece 
concediul cum ii place' to
varășe secretar ! Apoi re
devenind serios : Am tren 
astă-seară. De la uzină 
plec direct la gară. Soția 
și fetițele mă așteaptă. Iar 
miine. la vremea asta, «in
tern în stațiune !

— El e Vasile Robu — 
începe secretarul comi
tetului de partid, tovarășul 
Ion Leau. prezentările. 
Este frezor în secția de 
prelucrări scule. Comunist.

— Si cum vă simțiți... in 
concediu, tovarășe Robu ? 
— înfiripăm discuția.

— Am zis că nu plec 
pină nu termin frezele 
astea ! Vreau să plec în 
concediu liniștit, nu vreau 
să-mi zboare gindul mereu 
încoace, nu vreau să-mi 
strice concediul o freză 
neterminatâ.

— Dar cum v-ar 
banală

putea 
freză

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Congresului S.U.A. condusă

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, 1 septembrie, o 
delegație a Congresului Statelor Uni
te ale Americii. condusă de Steny 
Hoyer, președintele Comisiei Con
gresului S.U.A. pentru securitate și 
cooperare in Europa, care a efectuat, 
o vizită in țara noastră.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
i-Su fost adresate calde mulțumiri 
pentru primire, pentru posibilitatea 
de a vizita România. Oaspeții au 
avut cuvinte de apreciere față de 
realizările poporului român in dife
rite domenii de activitate, față de 
amploarea construcțiilor civile și in
dustriale.

în timpul întrevederii au fost 
evocate relațiile de colaborare dintre 
România și S.U.A.. posibilitățile exis
tente pentru extinderea acestor ra
porturi, pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio

nale. neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

în acest cadru, a fost subliniat 
rolul important ce revine forurilor 
legislative in promovarea și dezvol
tarea relațiilor economice, in întă
rirea pe multiple planuri a conlucră
rii româno-americane, in ducerea la 
îndeplinire a acordurilor și înțelege
rilor convenite intre cele două țări.

în timpul întîlnirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a prezentat pe 
larg politica statului român privind 
progresul economico-social al țării, 
creșterea nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregului 
popor, dezvoltarea democrației mun
citorești. asigurarea deplinei egali
tăți în drepturi pentru toți cetățenii 
țării, afirmarea plenară a personali
tății umane in societate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat răspunderea deosebită ce re
vine parlamentelor în asigurarea 
dreptului fundamental al oamenilor.

Ambasadorul Canadei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, marți, pe Jacques Si
mard, ambasadorul Canadei la Bucu
rești, cu ocazia încheierii misiunii 
sale in țara noastră.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, au fost subliniate 
bunele relații de colaborare dintre 
România și Canada, exprimindu-se 
dorința de a se acționa pentru dezvol
tarea lor în continuare, in interesul și

de Steny Hoyer
al popoarelor la viață, la existență 
liberă și demnă, la independență, 
la pace.

S-a manifestat dorința de a se ac
ționa pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre Marea Adunare Națională și 
Congres pentru o mai bună cunoaș
tere a preocupărilor celor două 
parlamente, in folosul amplificării 
raporturilor dintre România și 
S.U.A. în acest context, a fost ex
primată convingerea că actuala vizită 
a delegației Congresului S.U.A. va 
contribui la întărirea relațiilor din
tre țările noastre.

La primire au participat Nicolae 
C.iosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, Marin Ivașcu, vicepre
ședinte al M.A.N., președintele 
Grupului român al Uniunii Interpar
lamentare, Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Comisiei pentru politică 
externă și cooperare economică in
ternațională.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

spre binele ambelor țări și popoare.
Ambasadorul' canadian a mulțumit 

președintelui Nicolae Ceaușescu. Con
siliului de Stat si guvernului român 
pentru sprijinul acordat in îndepli
nirea misiunii sale in România.

Ziariștii mexicani Jose Eugenio Lopez Arteaga și Fernando Alberto 
Irala Burgos

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre- 
i ședințele Republicii Socialiste Româ

nia. a primit, marți. 1 septembrie. 
I pe ziariștii mexicani Jose Euge

nio Lopez Arteaga, de la coti
dianul ..El Sol de Mexico", și 
Fernando Alberto Irala Burgos, 
de la revista „Tiempo". care e-

fectuează o vizită în tara noastră.
Cu acest prilej. președintele 

Nicolae Ceausescu a acordat ziariș
tilor mexicani un interviu.

Imagine din centrul orașului Slobozia Foto : Eugen Dichiscanu

- — - .

duc ștafeta muncii în viitor Școala în cetate
neterminată concediul de 
odihnă ?

Nu-i place adjectivul 
„banală" alăturat de... fre
za lui. Parcă i-aș fi vor
bit copiii de rău 1

— Freza asta „banală" 
(și apasă pe .cuvintul din 
urmă !) se importa eu bani 
grei pină nu de mult. Sîn- 
tem singura întreprindere 
din țară care a asimilat-o

„Timpuri noi". Mai am 
foarte puțin de lucru la ea. 
Un ceas-două și gata 1 Ce
lor de la „Timpuri noi" 
le facem o bucurie, li- 
vrind-o mai devreme, iar 
in ceea ce mă privește, 
imi asigur un concediu li
niștit.

— Dar. la urma urmei, 
ce poate interveni, ce v-ar 
putea strica binemeritatul

f cTlmp revoluționa/*,  
oameni revoluționari

în producție și eu nu pot 
lăsa pe seama altuia un 
lucru început' de mine.

— Nu vă place să im- 
părțiți gloria cu altcineva ?

— Nu e vorba de im- 
părțit nimic. Fiecare iși 
are sarcinile sale, rostul 
său. Eu lucrez tocmai pe 
utilajul la care s-a pretat 
execuția... banalei frezș 
inelare de care vorbeam, 
în fapt, o sculă de mare 
finețe și complexitate, 
pentru prelucrarea arbori
lor cotiți. Am mai făcut 
citeva, aceasta este a 
șaptea de acest tip. Pri
mele au fost livrate între
prinderii bucureștene „23 
August". Beneficiarul ne-a 
transmis mulțumiri prin 
toți delegații care au avut 
drum la Focșani ! Cea la 
care lucrez acum ne-a fost 
solicitată de tovarășii de la

concediu ? Vă temeți de o 
chemare la post inainte de 
sfirșitul concediului ?

— Nu rh-am gindit la 
aceasta, ci la simplul fapt 
că. noapte de noapte, aș 
visa freza neterminată ;
aș visa că s-a livrat așa 
sau că a încercat altul s-o
termine și a stricat totul 
în ultimul moment, și că
freza 
ca re. 
urma 
cediu.

numărul 8. cea pe 
in mod firesc, ar 
s-o fac după con- 

a devenit... freza
numărul 7. Nici nu vreau
să mă gindesc,

— Este un meseriaș 
neîntrecut — ne spusese 
tovarășul Leău. Are toate 
„gradele"' profesiei și ceva 
pe deasupra. Un simț cu 
totul aparte al proporțiilor, 
o adevărată pasiune pen
tru unicate. Cind il vezi,, 
cu desenul in față, lucrind.

ai senzația că asiști la o 
vrăjitorie : „Nu cumva 
mașina lui Robu citește 
singură desenul și-l trece 
în metal?" m-a . întrebat 
cineva, mai in glumă, mai 
in serios. „Ba da. i-am 
răspuns, dar numai cind e 
și Robu pe-aproape 1".

Vasile Robii are Bl de 
ani. La I.S.A.E.H. (între
prinderea de sepie așchie- 
toare și elemente hidrauli
ce Focșani) lucrează de 14 
ani. De la absolvirea șco
lii profesionale. A veni) 
aici aproape 'un copilan
dru. eu sentimentul - că 
nu-1 leagă nimic de tinăra 
uzină.

— Nu-mt dorisem Bă lu
crez intr-o uzină. din 
simplul motiv că nu prea 
aveam ha ba r ce înseamnă, 
de ce să vă mint ? Eu sint 
fiu de țăran — chiar de 
prin pârțile-astea, de la 
Pufești. Uzină atit. de mo
dernă. colectiv atit de su
dat nu cunoscusem, pină sâ 
fi venit aici. Imaginea 
despre uzină pe care mi-o 
formasem in profesională 
— fiindcă nu aici am făcut 
practica — era departe de 
realitatea de la I.S.A.E.H. 
Aici am găsit o realitate pa
sionantă: uzina mi-a apărut 
ca desprinsă dintr-un film 
despre mileniul trei. Și așa 
imi apare și acum. Teh
nică de vîrf, produse de fi-

Anica FLORESCU
Dan DRĂGULESCU

(Continuare in pag. a

Sint. se spune dese
ori, eternități ale cli
pei. Sint ginduri și 
priviri care o survo
lează. alunecă dincolo 
de ea, ■reconstituind clin 
vestigii lăuntrice isto
ria unui sentiment.

Căci, fără îndoială, 
există un sentiment ui 
școlii, at.it de bine asi
milat de- geograf ia 
noasl ră su fletească. 
Dacă anii de învăță
tură se confunda lu
minos cu anii riguroa
sei noastre deveniri, 
formări și ' informări, 
lăcașul unei scoli ar 
trebui să ne inspire 
permanent o privile
giată emoție in care 
vibrind să regăsim, 
pentru a prelua o sin
tagmă a ginditorului, 
frageda noastră fire.

Destinul școlii româ
nești e. desigur, desti
nul istoriei românilor, 
adică al nenumărate
lor piedici si vitregii, 
al războiului de inde
pendentă purtat de 
limba română si deo
potrivă al biruinței 
Gindului celor dăruiți 
luminării începuturilor 
noastre. Slovele lui 
Miron Costin ori An- 
tim Ivireanul sint deo
potrivă istoria celor 
doi ■martirizați ai scri
sului. românesc. după 
cum opera lui Cante- 
mir ori gindurile, re
voluționarului Bălces- 
cu înseamnă și‘rodul 
durerosului exil. Căr

țile românești de în
vățătură. aidoma celor 
care le-au izvodit, sint 
pe alocuri colorate cu 
singe, iar aceste cutre
murătoare urme aii 
jertfei desenează., pil
duitor și dramatic, 
hieroglifa unei cul
turi. Ele nu vorbesc 
numai despre puterile 
spiritului, ci și despre 
demnitatea consecven
ței lui.

In cetatea riîșnovu- 
lui. ■ fortăreață a evu-

lui de mijloc, așezată 
la interferența a două 
țâri românești, se re
găsesc vestigiile traiu
lui de asediu : arme 
de apărare si unelte, 
lăcașuri de provizii. ,i- 
teliere meșteșugărești. 
In incinta protectoare 
viața continua cu pa
nica ■asediului., dar și 
cu sentimentul rostu
lui perpetuat. Alătu
rare emoționantă : o 
școală și o fintină, în
tocmiri surprinzătoa
re ale acestui teritoriu 
restrins al apărării. 
Școala. înălțată din 
blocuri de piatră, ace
leași. cu ale zidului 
protector, a adăpat, cu 
lumina slovei după 
cum fintlna. de o ame
țitoare adincime. a 
răcorit buzele arse de 
sete ale truditorului

și deopotrivă ostașului 
ascuns după creneluri.

Ne întrebăm cutre
murați dacă o zi. de 
asediu însemna pen
tru copiii rtșnoveni 
de-acum trei leaturi o 
zi de școală, de silabi
si re curată acoperită 
de bubuitul tunurilor 
de la poalele dealului 
cetății. Ne-am putea 
întreba cum un popor 
amenințat, de foc și 
sabie, timp de un mi
leniu. a. avut puterea 
morală, înțelepciunea 
robustă de a-.și. purta 
cu sine. alături de 
umila hrană și stropul 
de apă. zestrea lumi
noasă a cărții.

Ar fi desigur între
bări retorice, cum tot 
retoric ar fi să amin
tim cit datorăm școlii 
rișnovene și altora 
asemenea ei, tăinuite 
in fortăreața Carpa- 
ților,- acum, cinci pe 
'întinsul României fie
care școală înseamnă 
„un electron central 
pozitiv". Poate nu in- 
timplător Geo Bogza 
tilcuia această minu
nată metaforă vorbind 
despre fintini. Dar 
pilda noastră e aici a 
setei de slovă păstra
tă limpede în europe
nele nenumărate ale 
istoriei, definind e- 
xemplar spiritul a- 
cestui neam iubitor și 
întemeietor de cătți. '

Sinaranda 
COSMIN
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NU NUMAI ANALIZE LA FAȚA LOCULUI,
CI Șl MASURI CONCRETE, EFICIENTE

de locuitori, ora- 
realizează anual o 

în valoare de 
de lei — este una

Cu numai 6 500 
șui Azuga — care 
producție industrială 
peste 1 miliard 
dintre localitățile cele mai dezvol
tate din punct de vedere industrial 
din județul Prahova. Aici își desfă
șoară activitatea mai mult de 4 500 
oameni ai muncii, in patru între
prinderi cu o îndelungată tradiție și 
anume : de sticlărie, de postav, de 
produse
Acestora li se mai adaugă ocolul sil
vic, sectorul de exploatare forestieră, 
o secție de șampanie „Zarea", uni
tăți ale cooperației meșteșugărești. 
De cîțiva ani, unitățile economice 
din acest oraș se află într-un amplu 
proces de dezvoltare și moderni
zare. Bunăoară. întreprinderii de 
produse refractare „Șamota" i-au 
fost alocate fonduri de investiții in 
valoare de peste 280 milioane lei, 
destinate construirii unei noi secții 
pentru fabricarea sintercorindonului, 
produs unicat în țară, necesar in
dustriei siderurgice, 
întreprinderea de 
ciază de aproape 
pentru dezvoltare 
care se vor concretiza, în final, în 
dublarea producției de articole de 
menaj din sticlărie. De reținut este 
ș-i faptul că o bună parte din pro
dusele realizate la Azuga sînt expor
tate.

Această succintă prezentare contu
rează. totodată, aria largă a proble- 
rhaticii cu care se confruntă comi
tetul orășenesc de partid in vederea 
mobilizării comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii la înfăptuirea sar
cinilor de plan, a obiectivelor pre
văzute pentru acest an și pe întregul 
cincinal.

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, au reușit, in bună parte, să 
realizeze prevederile planului pe 
primul semestru din acest an. Și 
Spunem în bună parte deoarece 
doar indicatorul producției-marfă se 
situează peste prevederile de plan ; 
în ce privește producția fizică, in
vestițiile, programele de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
proceselor de producție se înregis
trează încă rămîneri in urmă. Aces- 
țe neimpliniri nu trebuie să ducă la 
concluzia că ele nu se află in aten
ția comitetului orășenesc de partid, 
în planurile lui de muncă sînt pre
văzute, cu regularitate, analize pe

refractare și de bere.

De asemenea, 
sticlărie benefi- 

210 milioane lei 
și modernizare,

il

problemele prioritare ale industriei, 
precum examinarea stadiului înde
plinirii planului, a investițiilor, a 
programelor de modernizare, ridica
rea calității produselor, cu precădere 
a celor destinate exportului, econo
misirea de materii prime, materiale, 
combustibili și energie ș.a.

Una dintre formele muncii poli- 
tico-organizatorice folosite cu regu
laritate și cu bune rezultate în multe 
localități ale județului — analiza la 
fața locului — se întîlnește și in 
practica muncii comitetului orășe
nesc de partid. în acest an, aseme
nea analize au avut loc in cele patru 
întreprinderi principale ale orașului. 
Și tematica a fost judicios aleasă, in 
funcție de sarcinile fiecărei unități 
in parte. în această situație se

duoerea Întreprinderii de sticlărie 
pentru a veni in sprijinul construc
torului a fost menționată de însuși 
autorul informării și aceea că „a dat 
o decizie prin care un colectiv in 
frunte cu inginerul-șef este degrevat 
de sarcinile de producție, ocupîn- 
du-se numai de crearea condițiilor 
de punere în funcțiune la termenele 
planificate". Și aceasta, am adăuga 
noi, în condițiile cînd există consti
tuit un comandament format din re
prezentanții forurilor implicate in 
realizarea acestei investiții. Mai 
mult, analiza s-a făcut în absența 
constructorului și, de aceea, criticiie 
formulate au rămas fără adresant. 
Ca să nu mai vorbim de planul de 
măsuri care cuprinde patru preve
deri — una mai generală decit alta.

VIAȚA DE

pune întrebarea firească : cu ce s-au 
soldat aceste acțiuni dacă investiți
ile nu au fost puse în funcțiune la 
termenele stabilite, dacă prevederile 
programelor de modernizare nu s-au 
aplicat în totalitate, dacă sint incă 
dificultăți în realizarea unor indi
catori ai planului ? Din capul locului 
trebuie să spunem că aceste acțiuni 
s-au dovedit formale, superficiale, 
rutiniere și lipsite de conținut. Drept 
urmare, nu au avut eficiența 
scontată.

Să exemplificăm. Nu cu mult timp 
în urmă, biroul comitetului orășe
nesc de partid a organizat la în
treprinderea de sticlărie o analiză la 
fața locului cu tema „Stadiul lucră
rilor de investiții și măsurile ce se 
impun pentru respectarea graficului 
de punere în funcțiune a noii ca
pacități". La baza analizei a stat o 
informare Întocmită și prezentată de 
directorul întreprinderii, de fapt o 
trecere în revistă a stadiilor de 
execuție care vizează, aproape în 
exclusivitate, lipsurile constructorilor 
și ale întreprinderilor furnizoare de 
utilaje. în ce privește obligațiile 
beneficiarului, totul s-a rezumat, așa 
cum se desprinde din informare, la 
citeva aprecieri laudative asupra 
contribuției pe care o aduce benefi
ciarul la finalizarea lucrărilor. De 
pildă, printre măsurile luate de con-

„Lecții“ pentru locatari I

Desigur, primul gos
podar al unei locali
tăți este consiliul 
popular, tn munici
piul Sf. Gheorghe, 
județul Covasna. pri
măria inițiază intere
sante acțiuni de edu
care a cetățenilor, in 
spițitdl respectului 
pentru lege, pentru 
normele de compor
tare față de bunurile 
statului.

Iată ce ne 
Doina Melinte, 
vicepreședinte 

executiv al 
popular 

in acest

relata 
prim
ai co

miletului 
consiliului 
municipal, 
sens.

— Deoarece greu
tățile apar, îndeosebi, 
in cartierele noi, ne-am 
'îndreptat atenția către 
educarea celor cu sta
tut de nou locatar al 
unui bloc. După ce se 
repartizează aparta
mentele intr-un bloc 
nou, organizăm o 
masă rotundă cu loca
tarii de pe o scară, la 
care invităm mai

mulți factori : cei de 
la gospodărirea loca- 
tivă, ca să le explice 
cum se încheie un 
contract de închiriere, 
ce obligații are un 
chiriaș, cum trebuie 
să păstreze noua locu
ință. cui ii revine în
treținerea spațiilor co
mune, cui să se adre
seze pentru reparații; 
cei de la 
formează 
despre 
necesare 
noua 
lună ne 
nou. Le 
rerile. 
criticlle 
noastră, 
rului sau a furnizori
lor de apă, a salubri
tății și a celorlalte 
servicii publice. Îm
preună cu factorii de 
resort căutăm să so
luționăm problemele 
ridicate. La rindul 
nostru insă, vrem să 
ne convingem că și 
locatarii și-au respec-

miliție ii in- 
pe locatari 

formalitățile 
mutării la 

adresă. Peste o 
întilnim din 
ascultăm pă- 
sugestiile și 

la adresa 
a constructo-

Cutat obligațiile, 
aceste prilejuri sintem, 
uneori, nevoiți să ară
tăm. că balconul tre
buie să fie o grădină 
suspendată, și nu o 
debara sau o expoziție 
de lenjerie, că ante
nele de televiziune nu 
trebuie să găurească 
acoperișul, iar gunoiul 
nu se aruncă direct 
de la fereastră.

Pe parcurs, legătura 
cu locatarii se păs
trează prin interme
diul asociațiilor de 
locatari, cu ai căror 
reprezentanți condu
cerea consiliului popu
lar se întîlnește lu
nar. Există multiple 
căi. de comunicare cu 
organismele obștești 
din eartiere. cu cetă
țenii înșiși. Participa
rea la acțiunile gos
podărești este, ea în
săși, o lecție de edu
cație civică, la care 
iau parte majoritatea 
cetățenilor.

Rodica ȘERBAN

Sarea... la arbitraj
„Ca sarea în buca

te". Cunoscută expre
sie populară exprimă 
cit se poate de plastic 
necesitatea 
produs. Și 
e necesară, 
sabilă in 
cotidiană, 
că tot zilnic 
să se afle in magazi
nele alimentare. Așa 
ar trebui, numai că in 
realitate...

Zilele trecute ne-am 
adresat vînzătorilor 
sau responsabililor din 
mai multe magazine 
situate in apropierea 
sediului Întreprinde
rii comerciale cu ridi
cata pentru 
alimentare 
din Capitală, 
prindere care 
pă tocmai de 
zionarea 
cu sare, 
primite ? 
sare, dar 
de dimineață' 
zinul alimentar 
Piața Cosmonauților). 
„N-avem deloc, lip
sește de citva timp" 
(magazinul alimentar 
de lingă Piața Roma
nă) ; „Avem sare 
grunjoasă, n-avem

acestui 
dacă sarea 

tndispen- 
alimentația 

înseamnă 
trebuie

produse 
l.C.R.A. 

intre- 
se ocu- 
aprovi- 

magazinelor 
Răspunsurile 

„Am avut 
s-a terminat 

i" (maga- 
din

măcinată mărunt", ni 
s-a spus in alte ma
gazine.

Cu aceste informații 
de pe teren, care s-au 
adăugat numeroaselor 
sesizări pe aceeași 
temă primite la redac
ție, am intrat in se
diul întreprinderii 
l.C.R.A. București.

— Lipsurile consta
tate sint reale — ne 
spune, deloc mirat, 
tovarășul Mircea Belu, 
directorul l.C.R.A. A- 
ceste lipsuri sint cau
zate de faptul că prin
cipalul nostru furni
zor — salina Slănic 
Prahova — nu livrea
ză ritmic cantitățile 
planificate. Pe primele 
șapte luni din acest 
an respectiva salină a 
înregistrat o restanță 
de trei mii tone de 
sare, situație ce ne-a 
determinat să apelăm 
la arbitraj...

Chiar in acest mo
ment. al discuției sună 
telefonul directorului. 
La celălalt 
firului, 
l.C.R.A., 
cu ultimele vești de la 
salină. „Avem proble-

capăt al 
delegatul 

Ion Pralea,

me cu ambalajele, cu 
vagoanele, 
delegatul.

' acestea, 
zile __
sare livrate Capitalei 
au 
zece 
prezintă mai mult de
cit dublu față de gra-' 
ficele inițiale".

'Este îmbucurător 
faptul că in urma ac
țiunii de 
înaintată de 
București,^ 
salina 
va urmăresc să redu
că restanțele acumu
late in prima parte a 
anului față de comer
țul Capitalei, dar acest 
lucru nu trebuie să se 
facă pe seama celor
lalți beneficiari . din 
țară. Aflăm că in 
loc de 900 tone, cit 
prevăd graficele zil
nice de livrare, salina 
Slănic Prahova tiu ex
pediază celorlalți be
neficiari nici jumă
tate. Reprezentanții 
salinei așteaptă cum
va să fie chemați din 
nou la arbitraj ?

raportează 
Cu toate 

in ultimele 
cantitățile ’de

ajuns la o sută 
tone, ceea ce re-

arbitraj 
l.C.R.A. 

cei de la 
Slănic-Praho-

C. BORDEIANU

Justificări neconvingătoare
In orele de repaos 

sau de drumeție, ra
dioul portabil iți este 
un foarte bun tovarăș. 
Prin el ești permanent 
in contact cu țara, cu 
oamenii și faptele lor. 
Dar pentru a-l folosi, 
este nevoie de baterii, 
adică de inima care 
să-l facă să... vor
bească.

După cum poate 
constata orice cumpă
rător, magazinele de 
specialitate din toată 
țara abundă 
gamă variată de ra
dioreceptoare, dovadă 
ă realelor progrese 
înregistrate de indus
tria noastră de profil. 
Numai că aprovizio
narea cu baterii este 
mult rămasă in urmă.

de o

,.Faptul că in anu
mite perioade ale 
anului — ne scrie ing. 
Gabriel Pridon. din 
Capitală — apar la 
vinzare baterii, deno
tă că există posibili
tăți de producere a 
lor. Dar 
baterii 
pot fi utilizate la toa
te radioreceptoarele : 
intr-o lună se găsesc 
numai baterii rotunde, 
in alta dreptunghiula
re, in altă lună... Așa 
că, uneori, luni de zile 
ești pus in imposibili
tatea să folosești apa
ratul. De la vinzătorii 
din magazine am aflat 
că producătorul de ba
terii — „Electrobanat" 
Timișoara — se plinge

tipurile de 
fabricate nu

de lipsa materiilor 
prime. întreb insă : 
de ce nu sint recupe
rate 
Prin 
acestor 
putea recupera

bateriile uzate ? 
dezmembrarea 

baterii s-ar 
,____ .-zzpzzi ron
delele de zinc, oxidul 
de mahgan și cele
lalte componente, in
cit o parte din nece
sarul de materii prime 
al fabricii s-ar asigura 
pe această cale".

Ce are de spus co
lectivul de la „Elec
trobanat" in legătură 
cu această sugestie ? 
Așteptăm răspunsul, 
dar, înainte de toate, 
cumpărătorii așteaptă 
bateriile.

Dumitru MANOLE

Spre edificare, iată una dintre ele : 
„Continuarea lucrărilor de construc- 
ții-montaj în ritm susținut pe baza 
programelor de lucru întocmite săp- 
tămînal, ce se vor analiza și aproba 
în comandamentul de investiții". Ca 
și cum cineva ar fi avansat ideea 
sistării investiției I

Cum era de așteptat, trebuiau să 
aibă loc dezbateri pe marginea in
formării. Dar nu s-a întimplat așa. In 
primul rind, pentru că la ordinea 
de zi a ședinței au figurat alte trei 
informări și referate, cu tematică 
total diferită, care au deplasat cen
trul atenției participanților. în al 
doilea rind, pentru că o asemenea 
informare, cum a fost aceea cu 
privire la stadiul realizării noii in
vestiții, nici, nu putea să stîrnească 
interesul de _____ .
cu adevărat nici o problemă.

în aceeași manieră 
analiza la 
„Stadiul îndeplinirii 
programului ' de perfecționare a or
ganizării și modernizare a procese
lor de producție", organizată la în
treprinderea de produse refractare 
„Șamota". Dincolo de o informare 
superficială din care nu se putea 
afla nimic despre îndeplinirea celor 
23 de măsuri preconizate (este singu
ra dată concretă din informarea 
prezentată), conținutul materialului 
prezentat dezvăluie totala neînțele
gere a acțiunii de modernizare. Dacă 
de abia acum „ ' ,‘
și cadrele din conducerea întreprin
derii au ajuns 
buie întocmită 
obiectivelor", este lesne de ințeles 
în ce stadiu se află realizarea aces
tui program. Mai mult chiar, infor
marea a pregătit terenul pentru jus
tificarea unor eventuale neimpliniri, 
de vreme ce stipulează că „pro
gramul de măsuri va trebui adăugat 
și reactualizat, astfel încît măsurile 
ce nu se pot realiza la termenele 
stabilite să fie înlocuite cu alte 
măsuri ce determină o eficiență eco
nomică egală sau mai mare decit a 
celor pe care le înlocuiesc".

Nici celelalte analize n-au ieșit

vreme ce nu a ridicat

a decurs și 
fața locului pe tema 

prevederilor

organizația de partid

la concluzia că „tre- 
o fișă de urmărire a

din această notă. întrebarea 
ridică este : cum se explică 
superficialitate, un astfel de 
lism, o asemenea lipsă de spirit 
analitic, constructiv ? Pentru că, incă 
din start, analizele la fața locului 
sint defectuos organizate. Planurile 
de muncă ale biroului comitetului 
orășenesc de partid nu cuprind 
obligativitatea ca înaintea analizelor 
să se efectueze studii sau controale. 
Și, ca urmare, membrii biroului co
mitetului orășenesc se mulțumesc să 
asculte punctele de vedere, de cele 
mai multe ori subiective, ale celui 
ce întocmește informarea. De parcă 
nu s-ar cunoaște, din practica cu
rentă a muncii de partid, că la des
fășurarea unor asemenea acțiuni este 
necesar să participe cadrele din 
activul de partid, comisiile pe pro
bleme, membrii comitetului orășe
nesc de partid repartizați r>e uni
tăți. Din nou sintem datori să 
apelăm la exemplificări. Bunăoară, 
consiliul orășenesc de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale nu a efectuat în acest an nici 
un studiu pe probleme prioritare ale 
economiei orașului. Apoi, există o 
listă cu optzeci de nume care con
stituie activul comitetului orășenesc 
de partid, dar... atît.

Toate aspectele relatate, ca și 
altele arată că in activitatea comi
tetului orășenesc de partid și-au 
făcut loc automulțumirea. forma
lismul și tendința de a lăsa să se 
rezolve problemele de la sine sau 
de a aștepta ajutorul (sau critici) de 
la organele de partid superioare. 
Este regretabil faptul că forța, pe 
care o reprezintă organizația orășe
nească de partid (o treime din oa
menii muncii sînt membri de partid), 
capacitatea politică și profesională a 
comuniștilor, confirmată în atîtea 
rinduri prin remarcabile rezultate în 
realizarea planului, nu sînt pe depl'n 
valorificate, că se irosesc energii ca
pabile să înfrunte și să înlăture 
greutățile inerente pe- care le ridică, 
la un moment dat, viața, activita
tea economică. Iar pentru a putea 
fi folosite cu eficiență aceste forțe, 
comitetul orășenesc de partid, biroul 
■acestuia 
ziat un 
dinamic, 
întărirea 
torice și . 
transigență față de lipsuri 
lupte perseverent pentru înlăturarea 
lor, să acționeze pentru creșterea 
responsabilității cadrelor de condu
cere. a comuniștilor, a colectivelor 
de oameni ai muncii, astfel incit în
tregul potențial tehnic, material și 
uman din unitățile economice să fie 
utilizat la maximum in vederea în
făptuirii exemplare a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal. în 
permanență trebuie să se aibă în 
vedere că eficiența muncii politico- 
organizatorice și educative nu poate 
fi judecată și apreciată decît în 
strinsă legătură cu rezultatele con
crete obținute în îndeplinirea obiec
tivelor dezvoltării economico-socială.

care se 
o atare 
forma-

trebuie să adopte neîntîr- 
stil de' muncă operativ, 

flexibil, să militeze pentru 
capacității sale organiza- 
politice, să dovedească in- 
.......... .. ' " ' și să

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii”

FIECARE ANOTIMP ESTE POTRIVIT PENTRU EXCURSII 
ȘI VACANȚE LA CABANE

Oficiile județene’ de 
turism și I.T.H.R. 
București sugerează 
cîteva destinații po
trivite pentru vacanță 
în această perioadă la 
cabanele montane. în 
Munții Bucegi. caba
nele Babele, Bolboci, 
Cheile Zănoagei. Mă- 
lăiești. Padina. Pește
ra, Piatra Arsă, Scro- 
poasa, Virful cu Dor; 
in Munții Făgăraș, ca
banele Arpaș. Bilea- 
Cascadă și Bîlea-Lac, 
Bîrcaciu. Capra. Cum
păna. Negoiu. Podra- 
gu. Suru, Urlea, Va
lea r ■ 
Munții 
banele 
Dochia, 
vorul 
Munții 
banele
diș. Leșu. Peștera, 
Vadu Crișului, Valea 
Drăganului în Mun
ții Retezat, cabanele 
Baleia. Gura Zlata. 
Pietrele și in Munții

....... .......... I....... . .................

Simbetei ; in
Ceahlău, ca- 

Baraj-Bicaz, 
, Fîntînele, Iz- 
Muntelui ;
Apuseni,
Arieșeni, 

Leșu.

in 
ca- 
Pa-

L 'IR.'

■ SJS
■<

Semenic, cabanele Bir- 
zava. Crivaia. Gozna,

i

&

Nedeia. Semenic, Trei 
Ape.

i:

Congresul educației politice și culturii socialiste a subliniat excepțio
nala însemnătate a activității de formare și continuă perfecționare a omu
lui nou, cu o mentalitate și cqmportare superioare, ca parte inseparabilă 
a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țării spre comunism.

Trăsăturile omului nou se manifestă, desigur, in primul rind in pro
cesul muncii de înfăptuire a sarcinilor de producție, in fabrici, pe ogoare. 
Dar, in egală măsură, in viața de zi cu zi, in familie și societate. Formarea 
unui astfel de om. cu o conduită demnă, civilizată. începe, așa cum s-a 
reamintit la congres, incă din copilărie, din perioada „celor 7 ani de 
acasă" și continuă toată viața. . Prin această prismă se poate spune că 
formarea unui comportament demn, civilizat, in raporturile cu conce
tățenii. față de mediul ambiant constituie una din componentele de 
bază ale telațiilor sociale, alcătuind unul din punctele importante ale 
activității educative.

In legătură cu asemenea aspecte, cu unele manifestări concrete ale 
comportamentului cetățenesc in diverse ipostaze ne propunem un ciclu 
de articole. Astăzi, despre ambianța sălii de cinematograf.

spectatori (numărul 
cinema din Capitală 
ori pe cel al locui- 
că numărul specta-

Desigur, calitatea unui spectacol de 
cinema sau teatru depinde de o su
medenie de factori, a căror enume
rare integrală n-ar fi aici nici posi
bilă, nici necesară. Ne vom opri asu
pra unuia dintre aceștia, care ii im
plică, in egală măsură, atit pe spec
tatori, cit și pe amfitrioni : ambian
ta spectacolului. în speță, a celui 
mai popular — cel de cinema. De ce 
am ales cinematograful ? Pentru că 
„cea de-a șaptea artă" atrage un nu
măr mare de 
spectatorilor de 
îl întrece de 15 
torilor) ; pentru
colelor este de citeva ori mai mare 
decit al celor de teatru ; cu unele 
excepții (premiere. spectacole de 
gală etc.), sala de cinematograf nu 
reclamă o vestimentație festivă (ceea 
ce nu înseamnă că admite indecen
ța) ; dezvoltarea urbanistică fără 
precedent a localităților, mai ales în 
ultimii douăzeci și doi de ani. a fost 
însoțită și de apariția in fostele „pe
riferii" a unor moderne cinemato
grafe, care apropie actul de cultură 
de domiciliu (vezi în București ci
nematografele „Gloria" — cartierul

' '?

Oradea. Cartierul de vest - Piața Transilvaniei

LA CONFLUENȚA MARILOR ARTERE BUCUREȘTENE

Un magazin universal reprezentativ

emblema 
redimen- 
orășenesc 
corespun-

O inițială — U — de la Unirea. 
Scrisă pe frontispiciul unui maga
zin din Capitală de aleasă ținută, 
pe afișele din sălile de vinzare, pe 
ambalajele și pungile in care ni se 
învelește marfa. Nu credem să 
existe cumpărător bucureștean care 
să nu fi trecut pragul acestui ma
gazin universal așezat in inima 
Capitalei, in piața ce i-a împru
mutat numele, zonă cu veche tra
diție comercială. în mod curent, 
zilnic îl frecventează. în medie, 
75 000 de oameni, iar duminicile și 
in zilele de sărbătoare, pină la 
120 000. în cei 11 ani de existență, 
magazinul „Unirea" a ciștigat în
crederea și stima statornică a aces
tei numeroase clientele. Deși nu 
este cea mai mare unitate cu acest 
profil din municipiu, el rămine cu 
certitudine unul din cele mai soli
citate vaduri de desfacere a măr
furilor.

în momentul de față, cînd între
gul perimetru in care este ampla
sat se restructurează aproape to
tal, îmbinind funcționalul cu es
teticul, și magazinul cu 
„U“ se află în curs de 
sionare. într-un spațiu 
ce capătă 6 înfățișare
zătoare prefacerilor edilitar-urba- 
nistice profunde inițiate in Capi
tală și permanent îndrumate la 
fața locului de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae CeaUșescu, magazinul 
„Unirea" va deveni un edificiu de 
referință, perfect integrat în noul 
ambient stradal.

— întrucit se impunea rezolvarea 
în apropierea magazinului a unei 
construcții cu programul arhitec
tural cel mai adecvat, s-a hotărît 
extinderea sa cu incă două corpuri 
așezate de o parte și de alta a 
actualei clădiri — nc-a pus in temă 
șeful de proiect, arhitect Nadia 
Urum, de la institutul „Proiect"- 
București. care a participat. îm
preună cu un grup de specialiști din 
cadrul acestui institut, și la con
ceperea proiectului inițial al uni
tății existente. Interlocutoarea a 
subliniat că, incă -de la început, a 
fost lăsat spațiul necesar pentru o 
eventuală extindere, care se mate
rializează sub ochii noștri.

Pe partea sudică, dinspre Splai, 
magazinul va participa, printr-un 
corp rotunjit, la frontul de blocuri 
de pe bulevardul Victoria Socia-

V

relatat într-unul din numerele zia
rului nostru („Scinteia" nr. 13 937) 
despre experiența celor de la cine
matograful „Miorița" din Capitală, 
care. împreună cu publicul, realizea
ză prin spectacolele de film un ade
vărat act de cultură. Ni se va obiec
ta. probabil, că este vorba de un 
cinematograf situat, relativ. „in 
centru".

Ne deplasăm insă spre unul mai... 
lăturalnic (deși termenul e impro
priu) : „Cultural", din cartierul 
Beroeni. Cu public „al casei", cum 
se exprimă responsabilul, 
măsura cinematografului : 
tapisate, cu mochetă pe 
public civilizat, spectacole 
tă“. Cum a devenit ..al casei" acest 
public alcătuit din locuitorii unui 
cartier nou ? Cu riscul de a „simpli
fica", rezumăm „istoria acestei deve
niri'". redată de responsabilul cine
matografului : „Chiar la spectacolul

Adică pe 
cu scaune 
jos, cu... 
„de ținu-

nord,

trei

lismului, în timp ce spre 
noua sa latură, paralelă cu Calea 
Călărașilor, va continua cu 
tronsoane pe fosta stradă sf. Ioan
Nou. inchizind o incintă către noul 
complex comercial agroindustrial 
„Unirea". Se creează astfel, in 
această parte a Pieței Unirii, un 
vast teritoriu destinat comerțului, 
care va acoperi, cu puține excep
ții, toată gama produselor indus
triale și agricole de cerere curentă. 
Teritoriu ce va menține și chiar 
va amplifica vechea funcție comer
cială a zonei. Clădirile aflate în exe
cuție, dispuse pe subsol, parter și 
5—6 niveluri, care au perfectă con
tinuitate cu cele actuale, vor totali
za o suprafață construită de peste 
41 000 mp, din care aria comercială 
utilă va atinge 31 000 mp, ceea ce 
echivalează cu o dublare a capaci
tății existente, acesta urmînd să 
devină cel mai mare magazin din 
țară — și nu numai din țara 
noastră. Față de cele 80 de raioane 
actuale. în final „Unirea" 
circa 150 
trindu-și 
magazin 
țăminte,
alimentare și de alimentație publică, 
și apelind la toate formele de co
merț modern — de la vinzarea cla
sică la alegerea liberă și sistemul 
de autoservire. Fără să anticipăm 
prea mult, vom aminti că unele 
raioane — de încălțăminte pentru 
copii, de lenjerie pentru femei, de 
confecții pentru bărbați etc. — 
unde s-au constatat aglomerații, 
vor căpăta spațiul adecvat, iar la 
etajele 4 și 
rite raioane 
vor desface

Magazinul
velul celor mai reputate unități de 
acest profil existente pe plan mon
dial, avînd trei grupuri de escala
toare si 9 lifturi pentru transportul 
pe verticală al cumpărătorilor. 11 
ascensoare și utilaje specifice pentru 
vehicularea mărfurilor pe vertica
lă și orizontală. în dotarea sa au 
fost prevăzute instalații de lumină, 
instalații de inqălzire și ventilație, 
pentru crearea unor parametri su
periori de confort.

Valoarea estetică a acestei con
strucții va fi pusă în evidență prin- 
tr-un finisaj deosebit al elemen
telor funcționale și decorative, al 

■intrărilor, pardoselilor și plafoane-

va avea 
raioane de desfacere, păs- 
compartimentele oricărui 
universal : textile, încăl- 
metalo-chimice, produse

6, precum și in dife- 
distinct ambientate, se 
articole de lux.
va fi inzestrat la ni-

Sint «opera» comitetului de femei 
din cartier și a organizațiilor U.T.C. 
din școli".

Și totuși, necuviința nu se dă 
înlăturată,, lipsa celor „7 ani de 
să" iși spune cuvintul. Un ins, 
tăreț din motive vizibile, intră 
motos. dar responsabilul cinemato
grafului, în aprobarea tuturor, ți în
drumă spre casă, după ce îi restituie 
costul biletului : „Aici toate locurile 
sint rezervate bunei cuviințe. Poftiți 
altă dată" I

Dar nu pretutindeni 
necesara și elementara

ușor 
aca- 
cer- 
zgo-

se manifestă 
exigentă.

TOLERANȚA FAȚA DE NECU
VIINȚA ESTE, de FAPT, O DES
CONSIDERARE A SPECTATORU
LUI. Și cinematograful „Favorit" 
din Drumul Taberei este nou. Șl 
modern. Iar' filmele din „centru" 
nu-1 ocolesc. Și totuși, actul de cul
tură e aici periclitat de multe ori.

In sala de cinematograf—numai
locuri pentru buna-cuviință

Titan. „Melodia" — Ștefan cel Mare, 
„Favorit" — Drumul Taberei. „Cul
tural" — Berceni etc. ; toate mobila
te si utilate ca cele „din centru", cu 
filme — la fel). Există deci condiții 
ca spectacolul de cinema Să fie un 
adevărat act de cultură, de auten
tică destindere. Cu o condiție : atit 
factorii de răspundere din domeniul 
respectiv, cit și cetățenii înșiși să 
asigure ambianta necesară actului de 
cultură. Ceea ce — asa cum o atestă 
faptele — este 
cesar, dar și
Cum ?

nu numai absolut ne- 
pe deplin posibil.

O STRÎNSA 
LEGĂTURĂ CU

ȘI permanenta 
PUBLICUL. Am

inaugural am invitat un grup de oa
meni ai muncii de la marea unitate 
industrială I.M.G.B. (de unde provin 
numeroși spectatori), profesori și în
vățători, reprezentanți ai U.T.C. și ai 
altor organizații obștești. cetățeni 
care lucraseră voluntar la amena
jarea sălii. Nu-mi amintesc discuțiile 
după spectacol, dar mi-a rămas în 
minte replica unui invitat : «O ade
vărată bijuterie. Ți-e milă si să calci 
pe jos». Era primul semn al ade
rentei active la menținerea acestei 
«bijuterii». Ne-am aliat cu publicul 
și ne-arti format un fel de «activ» al 
nostru : aceiași 
sori etc. Și nu numai că 
nut ștacheta civilizației, 
ridicat-o. Vedeți florile

muncitori, 
am 
dar 
din

profe- 
menți - 
am și 

hol ?

„Mici neglijente din partea noastră", 
ni se spune. Una din micile „negli
jențe" cit pe aci să se soldeze cu... 
un incendiu. Doi „spectatori" au pă
truns in sală neobservați de contro
loare și. neinteresati de acțiunea de 
pe ecran, s-au retras in spatele unei 
draperii (de catifea !), unde s-au 
„cinstit", apoi si-au aprins țigările, 
de la care a luat foc draperia. Din 
fericire, focul a fost stins la vreme. 
Tot aici, anul trecut au fost dis
truse nu puține scaune tapisate. Cit 
despre calitatea spectacolului...

...Cinematograful „Melodia" este si 
el nou. Filme — ca la „Patria" sau 
„Scala". Dar spectacolele ? Alături 
de casă, o pletoră de indivizi oferă 
bilete la prețuri de două sau trei

lor, corpurilor de iluminat, ș.a. Sint 
prevăzute, de pildă, pardoseli cu 
marmură, placaje ceramice, lam
briuri de lemn, plafoane din alu
miniu. toate in ideea de a păstra 
continuitatea cu finisajele din ma
gazinul existent. Rezolvările arhi
tecturale de fațadă sint menite să 
realizeze un aspect. în armonie cu 
celelalte edificii din apropiere.

Investiția a fost încredințată Cen
tralei de construcții industriale .din 
cadrul ministerului de profil, a- 
ceeași care a realizat și pasajul ru
tier subteran „Unirii". împreună cu 
proiectanții și beneficiarii, centrala 
a găsit soluții pentrti diferite pro
bleme ridicate de realizarea aceskii 
obiectiv. Astfel. în locurile de îm
binare ale corpului mai vechi cu 
noile edificii se va face o reorga
nizare a spațiului construit pen
tru asigurarea fluenței circulației 
mărfurilor și cumpărătorilor de la 
un capăt la altul al magazinului. 
Se vor reorganiza, de asemenea, 
spațiile tehnice, găzduite în viitor 
în subsolul corpurilor laterale, pen
tru ca. în ansamblul său,. întreaga 
lucrare să reprezinte un singur 
magazin de măre suprafață. ale că
rui funcțiuni vor fi mult Îmbogă
țite. între altele, gama de servicii 
către populație va crește și se va 
diversifica prin introducerea de noi 
prestații ; o casă de comenzi, dife
rite ateliere de retușare și repara
ții, ateliere de confecții de serie 
scurtă, montări de aparate electro- 
casnice la domiciliu, 
centralizate de 
rate, expedieri 
prin comisionari,
mărfuri la domiciliu. De asemenea, 
s-a găsit și modalitatea de asigu
rare a ritmicității în aproviziona
rea cu mărfuri a unității, la ram
pele căreia descarcă’ zilnic, in me
die, 70 de camioane. Pe lingă ram
pa veche care permite 
zionarea la subsol, va fi 
jată la nivelul solului o 
mă tidicătoare-coborîtoare 
tonaj.

Noua extindere va crea 
de desfacere a unui volum 
fă considerabil crescut, 
gamă mai 
conduce 
condiții 
torilor.

ambalări 
produse cumpă- 
de cumpărături 

transport de

aprovi- 
amena- 
platfor- 
de mare

la 
a

di versificată, 
satisfacerea 
solicitărilor

condiții 
de mar- 

intr-o 
care va 
în bune 
cumpără-

Gabriela BONDOC

ori mai mari decit cele oficiale. 
(Asta să fie oare explicația acelor 
rinduri formate dis-de-dimineață 
la casa cinematografului, cînd „spec
tatori" care n-au de gînd să intre la 
film solicită cite 5—6 bilete ?). Pe 
scurt, atmosferă deloc specifică 
unei instituții de cultură ! în 
sala de spectacole, ronțăitul „bom
boanelor agricole" însoțește acțiunea 
de pe ecran, umbrele nedeslușite ale 
„negustoreselor" se vintură de la un 
rind la altul sau printre rînduri, 
scenele filmului sint insotite de 
zgomotoase (și nu întotdeauna de
cente) comentarii.

Cine sînt indivizii 
ambianta actului de 
sfidează bunul simț, 
cei veniți să folosească la modul cu
venit. civilizat acest bun public care 
este cinematograful ? Factorii res
ponsabili n-au fost in măsură să ne 
dea vreun exemplu concret. în 
schimb rie-au asigurat că numărul 
acestor cazuri este mic și că. de fapt, 
autorii sint cam aceiași. Oricum ar 
fi. un lucru este clar : lipsa de exi
gentă. starea de expectativă a fac
torilor responsabili din domeniul di
fuzării filmului fată de actul de 
necuviință sau chiar huliganism în 
sala de spectacol, înseamnă implicit 
o încurajare a acestuia, o desconsi
derare a spectatorului civilizat. Cum 
s-a intimplat recent la cinemato
graful „Arta" din zona halei „Tra
ian", unde cițiva inși confundaseră 
sala de cinematograf cu bodega. La 
intrebarea noastră, controloarea ne 
răspunde înțepat : „Doar n-o să-i 
controlez eu în buzunare". Sau un 
alt caz : la cinematograful „Aurora", 
controlorul de bilete nu observă un 
ins masiv care vrea să vadă specta
colul... m maiou.

întrerupem aici lista exemplelor, 
adăugind doar că asemenea „excep
ții". oricit de rare ar fi. .poluează 
actul de cultură care este, specta
colul de cinema. Și dacă e vorba in
tr-adevăr de „excepții", de ce nu 
sint eradicate definitiv ? Experiență 
bună, după cum o dovedește realita
tea multor săli de spectacole, există. 
Ea se cere însă generalizată, aplica
tă cit mai grabnic.

care poluează 
cultură. care 
ofensindu-i pe

Laurentiu DUȚA
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

EXPORTUL-SARCINĂ PRIORITARĂ ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE
Rezultate concrete după prima lună de la intrarea în vigoare a Decretului Consiliului de Stat

O EXPERIENȚĂ UTILĂ Specializare judicioasă, mobilizare maximă

Realizarea. lună de lună, a planu
lui la producția de export si chiar 
depășirea lui cu peste 8 procente pe 
relația di rin a țări socialiste și cu 6 
procente pe relația devize converti
bile in perioada 1 ianuarie—31 au
gust 1987 demonstrează perseverența 
cu care colectivul întreprinderii de 
aparataje și motoare electrice din 
municipiul Sfintu Gheorghe s-a pre
ocupat de asigurarea tuturor condi
țiilor necesare fabricării si livrării 
la timp partenerilor de peste hotare 
a unor produse de cea mai bună ca
litate. Măsurile stimulative pentru 
creșterea cointeresării materiale a 
oamenilor muncii, a întreprinderilor 
în realizarea producției de export și 
a exportului cuprinse in recentul de
cret al Consiliului de Stat au mobi
lizat intens eforturile creatoare ale 
muncitorilor și specialiștilor, astfel 
incit in luna august planul la ex
port a fost îndeplinit in proporție 
de 114 la sută Ia relația cliring țări 
socialiste și de 105.1 la sută pe rela
ția devize convertibile. Ca urmare a 
acestor realizări, oamenii muncii care 
au participat la fabricarea produc
ției de export vor beneficia de im
portante cîștighri suplimentare.

Cum s-au dobindit aceste succese ? 
Iată ce ne-a relatat tovarășul Iosif 
Loricz, directorul Întreprinderii .

..Unitatea noastră, creație a anilor de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, produce si livrează doar 
de 7 ani mărfuri pentru export, dar 
produsele ce poartă marca fabricii 
au devenit cunoscute pentru calita
tea lor. sint competitive pe piața ex
ternă. Astăzi, motoarele electrice, 
produse- de noi intr-o gamă sorti

tale a produselor au stat în perma
nență in centrul preocupărilor noas
tre. Astfel, am creat formații de lu
cru care au fost specializate in pro
ducția mărfurilor destinate exportu
lui. De asemenea, am urmărit direct 
comportarea produselor pe piața ex
ternă și ne-am adaptat în perma
nență la cerințele beneficiarilor. De

ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJE Șl MOTOARE 
ELECTRICE DIN MUNICIPIUL SFÎNTU GHEORGHE

mentală largă, sint cunoscute și 
apreciate in Polonia. R.D. Germană, 
Italia. Franța. Danemarca. Suedia, 
Norvegia, Spania. Austria. Iran și in 
alte țări, iar aparata.iele electrice 
auto sint din ce in ce mai mult cău
tate in Statele Unite ale Americii, 
Anglia și Gfecia".

Cum au fost atinse aceste per
formanțe ?

— Printr-o atentă studiere a ce
rințelor beneficiarilor și satisfacerea 
promptă a acestora în condiții de 
înaltă calitate — precizează tovară
șul Dumitru Raiciu. responsabil cu 
probleme de export. Diversificarea 
producției, lărgirea gamei sortimen

exemplu, urmărind piața de desfa
cere din Italia am reproiectat unele 
tipuri de motoare electrice, potrivit 
exigentelor acestei piețe.' Cerințele 
impuse de beneficiarii din Franța și 
Italia ne-au determinat să proiec
tăm și să asimilăm in producție noi 
tipuri de motoare. La fel procedăm 
și cu bobinele de inducție cu carca- i 
să metalică, cărora le aducem îmbu
nătățirile necesare, impuse de piața 
externă.

Aplicind in practică zicala : „Un 
.lucru bun început este pe jumătate 
făcut", conducerea întreprinderii, 
specialiștii săi. pe baza sarcinilor de 
Plan anuale, colaborează fructuos cu

organizațiile de comerț exterior. Ast
fel. se întocmesc din timp documen
tațiile pentru produsele oferite la 
export, avîndu-se permanent în ve
dere faptul că reușita in această ac
tivitate depinde în mare măsură de 
lărgirea gamei sortimentale, de 
promptitudinea cu care se răspunde 
cerințelor formulate de partenerii 
externi. în acest sens. întreprinderea 
și-a propus in continuare să pros
pecteze și alte piețe externe și pen
tru a încheia noi contracte conve
nabile cu partenerii străini.

— Prevederile decretului Consiliu
lui de Stat reprezintă pentru noi nu 
numai un stimulent material, ci o 
obligație de conștiință muncito
rească pentru a ne îndeplini cu 
cinste, exemplar, sarcinile la export 
— ne-a spus maistrul Vasile Brateș., 
Avem datoria, ne revine importanta 
răspundere de a ne organiza cit mai 
bine activitatea, de a manifesta un 
maxim spirit de autoexigență, ast
fel incit produsele ce le fabricăm — 
din care o bună parte iau calea ex
portului fie direct, fie indirect incor
porate in mașini și utilaje — să fie 
asigurate la timp și să răspundă ce
rințelor calitative oricit de preten
țioase. prevăzute în contractele per
fectate cu partenerii externi.

Constantin TIMARU

RĂSPLATA MUNCII RODNICE
© in condițiile în care planul la export pe luna august 

a fost îndeplinit pe ansamblul întreprinderii, pe total și pe 
relații de decontare, colectivul FABRICII DE MOTOARE ELEC
TRICE, a cărei producție este destinată exportului în propor- , 
ție de 80 la sută, ca urmare a prevederilor decretului și a spo
rului de acord global realizează în plus un venit de peste 
200 000 LEI, ceea ce înseamnă, în medie, un cîștig suplimen- , 
tar de 260 LEI pe persoană ;

® FORMAȚIA DE LUCRU DE LA SCUTURI MOTOARE 
ELECTRICE, condusă de maistrul Ionel Munteanu, realizează 
peste cîștigurile obișnuite mai mult de 8 800 LEI, ceea ce 
înseamnă în medie un adaos de 260 LEI pe persoană ;

• LA SECȚIA MONTAJ MOTOARE ELECTRICE, condusă 
de Crăciun Rusei, în medie un muncitor cîștigă în plus peste 
230 LEI ;

• MUNCITORUL ALEXANDRU GOGA, de la secția mo
toare electrice, cîștigă suplimentar pe luna august peste 
350 LEI ;

• MAISTRUL VASILE BRATU, de la secția motoare elec
trice, realizează un adaos de retribuție de aproape 400 LEI ;

® INGINERA BARDOCZ KATALIN, în luna august obține 
un venit suplimentar de 330 LEI.

O INIȚIATIVĂ BUNĂ Producția urmărită atent
între criteriile care au stat Ja_ baza 

ocupării locului de frunte in între- 
oerea socialistă pe tară vreme de 
șase ani consecutiv, fapt ce a atras 
după sine cucerirea de două ori a 
.înaltului titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste", de către colectivul de 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea forestieră de exploatare și 
transport Rîmnicu Vilcea. un rol 
determinant l-au avut, de bună sea
mă, sucoesele obținute în domeniul 
activității de export. în toți acești 
ani. obligațiile asumate prin con
tracte față de numeroși parteneri 
de peste hotare au fost îndeplinite 
și depășite sistematic, cu cel puțin 
10 la sută.

Munca exigentă, pătrunsă de răs
pundere desfășurată si în cele opt 
luni care au trecut din acest an. a 
permis ca și in această perioadă 
sarcinile de export să fie îndeplinite 
integral, in structură și pe fiecare 
partener in parte, media realizărilor 
fiind de 117.18 la sută pe .relația de
vize convertibile si 114.64 pe relația 
■cliring țări socialiste. Dacă la aces
tea mai adăugăm și faptul că in 
primul semestru al anului au primit 
accepte vamale o serie de loturi de 
produse fabricate în ultimele zile 
ale anului precedent, structura ex
portului pe devize convertibile la 
nivelul celor opt luni care au trecut 
din acest an se prezintă cu o reali
zare și mai consistentă, de aproape 
122 la sută.

Explicația acestor rezultate deose

bite ? Iată ce am aflat în cursul in
vestigațiilor noastre :

— Ne-am convins din practică de 
importanta urmăririi îndeplinirii 
sarcinilor la export in mod unitar, 
pe intreg fluxul tehnologic atit in 
sectoarele de exploatare, cit și in 
secțiile de industrializare a masei 
lemnoase, ne-a spus inginerul Florin 
Ilie. directorul întreprinderii.

— Dacă la debitarea buștenilor

exploatare forestierii noștri au sarcini 
exprese privind prevenirea spargerii 
arborilor la doborit. secționarea co
respunzătoare. „toaletarea" buștenilor 
de foioase si realizarea de loturi pe 
destinații precise, incit, o dată a- 
junsă in depozitele unităților de in
dustrializare. masa lemnoasă să nu 
mai fie trecută prin alte operații 
costisitoare și grele de sortare pe 
dimensiuni, calități, esențe și spe-

INTREPRINDEREA FORESTIERĂ DE EXPLOATARE 
Șl TRANSPORT RÎMNICU VÎLCEA

ori. mai ales, la fabricarea che
restelei și a celorlalte 46 de sorti-1 
mente ce se exportă există condiții 
și posibilități reale de urmărire și 
respectare a normelor impuse prin 
contracte de către partenerii ex
terni, cum se poate înfăptui acest 
lucru in .parchete, la tăierea arbo
rilor ?

— Totul depinde de pregătirea 
profesională si conștiinciozitatea oa
menilor antrenați in activitatea de 
exploatare a pădurilor. Masa lem
noasă din parchetele noastre nu se 
taie și. nu se scoate la întîmplare. 
Cind arborele este încă în picioare, 
maistrul de .parchet și, o dată cu el, 
fasonatorul aU datoria să decidă ce 
destinație trebuie să se dea mate
rialului lemnos. De asemenea, in

cificatii. Practic, de calitatea mun
cii efectuate in parchetele de ex
ploatare depinde nemijlocit calitatea 
activității desfășurate de toate cele
lalte colective din depozitele finale, 
din sectoarele de preindustrializare 
si de la punctele de încărcare si li
vrare a materialului lemnos.

Organizîndu-se munca potrivit a- 
cestor principii raționale, care ii 
obligă pe toti participanții la 
procesul de producție să desfă
șoare o activitate calitativă, plină 
de răspundere, forestierii vîloeni 
au reușit să-și onoreze în bune 
condiții sarcinile de plan, inclu
siv cele de export, și in luna au
gust a.c. Din datele statistice puse 
la dispoziție de tovarășul Ion Zida- 
ru, contabilul-șef al întreprinderii,

pe întregul flux 
rezultă că planul la export pe luna 
respectivă a fost îndeplinit in pro
porție de 113 la sută pe relația de
vize convertibile și 102 la sută pe 
relația cliring țări socialiste.

— Mai ales din luna august — 
precizează economistul Gheorghe 
Pralea. șeful compartimentului ex
port — în care a intrat in vigoare 
decretul Consiliului de Stat — la 
propunerea unor muncitori și spe
cialiști au fost luate 9 serie de noi 
măsuri tehnico-organizatorice meni
te să asigure condițiile pentru ono
rarea exemplară a obligațiilor asu
mate fată de partenerii străini. E- 
xemplificăm. in acest sens, genera
lizarea tehnologiilor tipizate de fa
bricare a cherestelei și altor sorti
mente. care au permis realizarea 
unui spor.de productie-marfă in va
loare de aproape 900 000 lei. S-a 
procedat, de asemenea, la defalca- 
rea planului de export pe sortimen
te și in specificațiile comandate, 
pină la nivelul echipelor și schim
burilor de lucru. Evident, colectivele 
noastre, fiecare muncitor in parte 
angrenat in această activitate știu 
că in cazul îndeplinirii și depășirii 
planului la export beneficiază de 

' importante venituri suplimentare. în 
afara retribuției tarifare și a spo
rului de câștiguri ca urmare a apli
cării normelor de acord global. Cu 
siguranță, in perioadele care urmea
ză rezultatele bune în activitatea de 
export se vor amplifica.

Ion STANC1U

RĂSPLATA MUNCII RODNICE
® Cei 155 MUNCITORI DIN CADRUL DEPOZITULUI DE 

CHERESTEA AL UNITĂȚII FORESTIERE DE EXPLOATARE 
Șl TRANSPORT BREZOI - din care 141 direct produc
tivi — cărora le revin cele mai mari sarcini de export, 
prin aplicarea reglementărilor stimulative în vigoare au 
realizat pentru activitatea din luna august un venit 
suplimentar de 19 543 LEI, din care 12 762 lei pro
vin numai din îndeplinirea și depășirea planului la export 
pe devize convertibile. Aceasta înseamnă că fiecare muncitor 
va primi în plus, ca adaos la retribuție, suma de 126 LEI.

• ECHIPA DE SORTATORI CONDUSĂ DE GHEORGHE 
JOIȚA cuprinde 17 muncitori, iar retribuția medie de încadrare 
a acestora este de 1 850 LEI. Avîndu-se în vedere că în luna 
august nu numai că și-au îndeplinit, dar au și depășit cu 
8 la sută sarcinile de export pe relația CTS și cu 10 la sută 
pe DC, le va reveni, în medie, un cîștig suplimentar de 
215 LEI pentru fiecare om al muncii. Aplicîndu-se și dreptu
rile acordate pentru muncp în acord global, rezultă că în 
medie fiecare realizează un cîștig dfe 2 454 LEI, cu 604 LEI 
mai mult decît retribuția medie tarifară.

• MUNCITOARELE CONSTANȚA VILĂU Șl MARIA LALA 
sînt încadrate ca ajutoare de sortator. Lucrînd în acord global 
și participînd direct la realizarea sarcinilor de export, ele au 
beneficiat în luna august de un cîștig suplimentar de 345 LEI 
și, respectiv, 379 LEI.

O ACȚIUNE EFICIENTĂ Modernizarea producției și a tehnologiilor

Anul 1987 reprezintă pentru co
lectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de faianță și sticlărie 
„Faimar" din Baia Mare un an de 
virf in ceea ce privește producția 
pentru export. Mai concret, in acest 
an planul la export este aproape 
dublu față de realizările din cursul 
anului trecut. întreprinderea este 
relativ tinără (anul punerii în func
țiune : 1979). dar s-a făcut repede 
cunoscută atit in tară, cit și pes
te hotare, primele produse destinate 
exportului fiind fabricate in urmă cu 
cinci ani. Astăzi marca „Faâmar“ 
este apreciată și solicitată în țări ca 
Anglia. Olanda. Norvegia. U.R.S.S., 
S.U.A., Austria. în acest an contrac
tele încheiate cu partenerii externi 
dețin o pondere de 75 la sută din to
talul producției.

De Ia începutul anului și pină in 
prezent planul la export a fost rea
lizat cu importante depășiri, fiind de 
reținut livrarea suplimentară a unor 
produse din ceramicâ-mena.i în va
loare de aproape 15 milioane lei, 
precum și a unor importante canti
tăți de produse din sticlărie. Pe luna 
august planul la export a fost reali
zat in proporție de 133 la sută.

— Acordăm cea mai mare atenție 
Înfăptuirii programului de moderni
zare, care ne permite creșterea 
adaptabilității întreprinderii la ce
rințele și exigențele producției des
tinate partenerilor externi — ne spu
nea inginerul Mircea Chirilă. direc

torul întreprinderii. Astfel. prin 
autodotare. am dezvoltat capacitatea 
de fasonare — articole mari, am mă
rit capacitățile de turnare prin ra
ționalizarea utilizării spatiilor, am 
modernizat uscatul articolelor mari, 
a formelor de ipsos pe dimensiuni 
mari,.am reorganizat fluxul tehnolo
gic în sectorul de glazură corespun
zător noii structuri pentru export. La

ianță-menai și decorativă. Numai in 
acest an, bunăoară, au fost asimilate 
in fabricație 155 sortimente de cera
mică și 40 sortimente noi de sticlă
rie. Și. fapt meritoriu, la crearea de 
noi produse se are in vedere înca
drarea strictă in consumurile norma
te de materii prime, materiale, ener
gie și combustibil. în vederea mai 
bunei orientări a creației s-a asigu

ÎNTREPRINDEREA DE FAIANȚĂ Șl STICLĂRIE 
„FAIMAR“ DIN BAIA MARE

acest program am adăugat noi mă
suri propuse de muncitori și specia
liști în recenta adunare generală a 
oamenilor muncii, după apariția 
decretului Consiliului de Stat care 
stimulează activitatea de export. 
Bunăoară, am elaborat un program 
complex de policalificare, calificare 
și reorganizare a activității persona
lului muncitor.

Stăm de vorbă cu Liana Morovan, 
șefa atelierului de creație. Aflăm că 
și aici se acordă o mare importanță 
organizării activității de creație, omo- 
logare-ajustare si asimilare a pro
duselor noi. ea o activitate perma
nentă cu scopul reducerii la mini
mum a duratei de satisfacere a ce
rințelor beneficiarilor.

întreprinderea băimăreană produce 
o gamă sortimentală diversă de fa-

rat, în limita posibilităților, o biblio
tecă de date privind linia actuală, 
culori, decalcomanii pe categorii de 
produse.

în strinsă corelare cu oerintele 
exportului s-a conturat tot mai 
clar necesitatea perfecționării și 
specializării accentuate a personalu
lui 'care participă la realizarea pro
ducției pentru export. în acest sens, 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii au adoptat un amplu 
program de perfecționare a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii — 
muncitori, maiștri, ingineri, subin- 
gineri etc. Astfel, pe lingă conținu
tul tehnic, de specialitate al cunoș
tințelor ce trebuie însușite, partici
pants la cursurile de perfecționare 
profesională sint informați asupra 
cererii de produse noi pe piața

mondială, a caracteristicilor acesto
ra. precum și ale utilajelor cu care 
sint realizate.

O atenție deosebită s-a acordat si 
cunoașterii de către fiecare om al 
muncii a sarcinilor de plan pentru 
export și a stadiului de realizare a 
lui. A fost elaborat un 6istem de 
lansare. programare și urmărire 
zilnică a producției pentru export 
atit in secții, cit și la nivelul con
ducerii întreprinderii. De asemenea, 
av.indu-se in vedere complexitatea 
produselor promovate la export, se 
acordă o atenție deosebită pregătirii 
tehnologice, scop în care a fost 
constituit un colectiv de specialiști 
care identifică si soluționează pro
blemele ce se ivesc pe fluxul teh
nologic.

în legătură cu decretul Consiliului 
de Stat, maistrul Liviu Moldovan, 
precum și o serie de muncitori cu 
care am stat de vorbă au tinut să 
precizeze că prevederile sale sint. de 
natură să determine întărirea răs
punderii pentru realizarea producției 
pentru export, in structura sorti
mentală stabilită, la termenele con
tractuale angajate, respectîndu-se 
întocmai prescripțiile calitative.

în perioada care a mai rămas din 
acest an se vor finaliza alte teme 
din programul de modernizare, care 
vor duce, implicit, la înnoirea și di
versificarea producției. îndeosebi a 
celei destinate exportului.

P. GHEORGHE

RĂSPLATA MUNCII RODNICE
© Prin aplicarea prevederilor decretului, 1 275 DE OA

MENI Al MUNCII, de la întreprinderea de faianță și sticlărie 
din Baia Mare, care au contribuit, în luna august a.c., la reali
zarea producției de export, VOR ÎNCASA ÎN PLUS ÎN MEDIE 
URMĂTOARELE SUME :

- MUNCITORII DIRECT PRODUCTIVI - CÎTE 140 LEI pen
tru îndeplinirea planului pe relația devize convertibile ;

- MUNCITORII INDIRECT PRODUCTIVI - CÎTE 125 LEI 
pentru îndeplinirea planului pe relația devize convertibile ;

- PERSONALUL TEHNIC PRODUCTIV - CÎTE 135 LEI ;
- PERSONALUL DE CONDUCERE Șl ADMINISTRATIV 

DIN COMPARTIMENTELE MENȚIONATE ÎN PREVEDERILE 
DECRETULUI - CÎTE 150 LEI.

• 315 OAMENI Al MUNCII DIN SECȚIA I FAIANȚA- 
MENAJ VOR ÎNCASA ÎN PLUS pentru exportul pe relația de
vize convertibile 42 520 LEI, adică ÎN MEDIE 145 LEI DE OM 
AL MUNCII.

® CERAMISTA ACHIM SILVIA, cu o retribuție tarifară de 
2 326 lei, va primi în plus 155 LEI pentru realizarea exportului 
pe relația devize convertibile.

• LĂCĂTUȘUL LATIȘ IOAN, cu o retribuție tarifară de 
2 307 lei, va primi în plus 130 LEI.

© INGINERA ARGINTARU IRINA, cu o retribuție tarifară 
de 2 690 lei, va primi în plus 150 LEI.

In toate cazurile prezentate aceste venituri se adaugă 
celor cuvenite în cadrul acordului global.

Puternică mobilizare a tortelor la strîngerea roadelor toamnei
arad: La măsuri bune, rezultate

pe măsură
In județul Arad, arăturile de vară 

B-au efectuat pe aproape 70 la sută 
din suprafața cuprinsă în program. 
Nu e mult și specialiștii știu acest lu
cru. Ca atare au fost luate măsuri 
pentru o mai bună organizare a 
muncii si au fost reconsiderate vi
tezele zilnice. „Peste 60 la sută din 
tractoare le folosim la arat — ne 
spune tovarășul Pantelimon Novac, 
directorul Trustului S.M.A. Arad. 
Peste tot au fost organizate forma
ții mari de lucru, alcătuite din 10—15 
tractoare, echipate cu pluguri cu 
scormonitor. Avem 450 schimburi de 
noapte si peste 900 schimburi pre
lungite. în 4—5 zile bune de lucru 
am putea incheia arăturile de vară, 
cu oonditia să avem motorina nece
sară. corelată cu volumul lucrărilor 
de executat intr-un timp scurt".

Cum se aplică măsurile stabilite ? 
în consiliul agroindustrial Pecica a- 
răturile de vară sint mult avansa
te. în acest, consiliu viteza zilnică a- 
tinge aproape 300 hectare. Pe măsu
ră ce se recoltează cinepa. fasolea, 
etc. si se eliberează terenul, se tre
ce imediat la arat si se fac ferti
lizări. în consiliul agroindustrial Fel-

nac. in schimb, arăturile de vară"sint 
întârziate fată de program. în timp 
ce unele unități — C.A.P. Secusigiu. 
Munar. Felnac — au arat circa 70—75 
la sută din suprafață, altele — 
Sinpetru German. Satu Mare — sint 
abia trecute de 50 Ja sută. Explica
ția rămînerilor în urmă trebuie cău
tată în întîrzierea cu care s-a eli
berat terenul după seceriș. „Ne-a lip
sit sfoara pentru balotat — . spune 
tovarășul Partenie Ilon. director la 
S.M.A. Felnac. — dar au fost si ca
zuri cind munea a fost slab orga
nizată. Sintem insă pregătiți să 
terminăm arăturile de vară cit de 
curind." Pe ce se baza interlocutorul 
nostru ? Pe faptul că au fost gene
ralizate schimburile prelungite, că in 
toate unitățile există 3—4 tractoare 
care lucrează în schimbul de noap
te. că partea cea mai mare din cele 
120 tractoare lucrează numai Ia arat. 
Un prim semn că măsurile luate dau 
roade este faptul că răpită a fost se
mănată aici pe 100 hectare, din cele 
135 planificate.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii"

OAMENI 
Al MUNCII, 
rețineți aceste 
avantaje:
Potrivit preve

derilor Decretului 
Consiliului de Stat, 
pentru îndeplinirea 
integrală a produc
ției pentru export 
și a exportului se 
acordă importante 
cîștiguri suplimen
tare sub formă de 
adaos lunar la re
tribuția aferentă 
producției pentru 
export prevăzută 
în plan și în con
tractul de acord 
global pentru luna 
respectivă:

• 10 LA SUTĂ 

la îndeplinirea 
exportului pe 
relația devize 
convertibile

• 5 LA SUTĂ 

la îndeplinirea 
exportului pe 
relație cliring 
țări socialiste

si pregătirea recoltei viitoare

bihor: Semințe de calitate, din soiurile cele mai productive
în această toamnă, unită

țile agricole din județul Bi
hor vor semăna aproape 
93 000 hectare cu cereale.

Potrivit programului sta
bilit. în viitoarea structură 
a soiurilor ponderea o de
țin cele timpurii si mijlo
cii, în timp ce soiurilor tar
dive le revine doar 1.3 la 
sută din suprafață. Edifica
tor este totodată faptul că 
a orescut ponderea semin
țelor din categorii biolo
gice superioare. Astfel, la

griu si orz sămlnta din ca
tegoria elită si înmulțirea I 
însumează 95 la sută si 
doar 5 la sută din înmul
țirea a doua, localizată în
deosebi la soiurile timpurii 
unde nu s-a dispus de su
ficientă sămânță din cate
goriile de virf. La această 
dată a fost condiționat in
treg necesarul de sămință 
de orzoaică si orz. mai ră- 
minind 4 000 de tone din 
cele 20 000 tone prevăzute 
pentru cultura griului, ac

țiune care se va incheia în 
3—4 zile. în paralel sint 
intensificate probele de la
borator. astfel ca oină ' la 
sfirsitul săptăminii toate 
unitățile agricole să fie in 
posesia buletinelor de ana
liză. Ceea ce ridică însă 
probleme deosebite este 
tratamentul fitosanitar al 
seminței. Neefectuarea lui 
in campania trecută a a- 
vut repercusiuni negative, 
îniregistrîndu-se pierderi de 
10 pină la 15 la sută din

producția medie la orz si 
de 30—35 la sută pe parce
lele cultivate cu griu afec
tate de fuzarioză. Pentru a 
evita repetarea unor si
tuații de acest fel. Ministe
rul Agriculturii trebuie să 
asigure neîntârziat fungici
dele necesare. Sub nici un 
motiv nu trebuie admis să 
se pună sub brazdă să- 
minta netratată.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

teleorman : Terenul — urgent eliberat 
de paie!

Este demn de remarcat faptul că, 
prin buna organizare a muncii in 
formații complexe de mecanizare, 
prin folosirea integrală a timpului 
de lucru, intr-o serie de consilii u- 
nice agroindustriale din județul Te
leorman — Nanov, Buzescu, Furcu- 
lești, Turnu Măgurele. Zimnioea — 
arăturile s-au făcut pe toate tere
nurile eliberate de culturi de vară, 
terenuri care vor fi insămințate in 
această toamnă. Se înregistrează 
insă restanțe importante în consilii
le unice agroindustriale Drăcșenei, 
Tătărăștii de Jos, Drăgănești-Vlașca, 
Videle, Blejești și Roșiori de Vede.

La cooperativa agricolă Moșteni- 
Furculești, ca de altfel in oele mai 
multe unități din județ, este remar
cabilă grija deosebită pentru calita
tea lucrărilor. Arătura uniformă, la 
adincimea stabilită, atestă răspunde
rea cu care muncesc mecanizatorii.

La cooperativa agricolă Dobro- 
tești s-au executat arături adinei pe 
mai bine de 800 hectare. Din această 
suprafață, pe 230 hectare s-au făcut 
lucrări menite să asigure sporirea

fertilității solului : afinări. adminis
trarea de amendamente calcaroa.se si 
îngrășăminte organice. în continua-, 
re insă, ritmul de lucru este condi-, 
ționat de eliberarea terenurilor .le 
paie de pe aproape 370 hectare. Pre-1 
ședințele unității, Aristică Dolocan. 
ne spunea că această rămînere ip 
urmă se datorește deselor defecțiuni 
care apar la presele de balotat st 
lipsei pieselor de schimb. De altfel,' 
nu numai la Dobrotesti paiele stau 
in calea tractoarelor. Pe ansamblul 
județului mai există aproximativ 
19 000 hectare de pe care nu s-aiț1 
strins încă paiele. Mai ales in uni
tățile agricole din consiliile unice 
Roșiori de Vede. Purani, Contești; 
Salcia, Siliștea, Piatra, Orbească se 
impune o amplă mobilizare a forțe
lor umane și mecanioe pentru ca 
paiele să fie adunate, transportată 
și depozitate grabnic în bazele fura
jere, spre a se crea front larg execu-1 
tării arăturilor pe toate suprafețele! 
destinate insămințărilor de toamnă;

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

spor.de
calcaroa.se
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CUM SlNT FOLOSITE PlRGHIILE MUNCII POLITICO-EDUCATIVE IN FORMAREA CONȘTIINȚEI NOI, REVOLUȚIONARE?
în dialog permanent 
cu oamenii muncii

Una din ideile cu semnificație ma
joră cuprinse in cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al III-lea al educației poli
tice și culturii socialiste o constituie 
asigurarea acțiunii unitare a tuturor 
mijloacelor politico-educative de 
care dispune societatea. Numai pe 
această cale, releva secretarul ge
neral al partidului, activitatea poli- 
tico-educativă poate indeplini un rol 
tot mai important în întreaga acti
vitate de înfăptuire a obiectivelor 
progresului economic și social al 
țării.

Experiența a probat de altfel că, 
pentru a spori eficiența mesajului 
.educativ, pentru a cultiva convin
geri, munca politico-educativă tre
buie să se afle intr-un permanent 
dialog cti oamenii, să ofere răspun
suri problemelor și preocupărilor a- 
cestora. Caracterul multilateral, larg 
cuprinzător al acestui stimulator 
contact cu făuritorii bunurilor mate
riale definește insuși conținutul 
muncii politico-educative, ale cărei 
obiective transformatoare se rapor
tează nemijlocit la întreaga bogăție 
a raporturilor sociale și a vieții spi
rituale a oamenilor.

In ansamblul mijloacelor politico- 
educative cu largă audiență în rîn- 
dul oamenilor muncii se inscriu și 
stațiile de radioamplificare din uni
tățile economice, ale căror emisiuni 
pot și trebuie să devină tot mai 
mult un mijloc de sporire a eficien
ței muncii politico-educative prin 
receptarea inițiativelor muncitorești, 
a experienței înaintate, a noului, in 
așa fel incit aceste emisiuni să a- 
ducă o contribuție sporită la întreaga 
activitate politico-educativă și cul
turală din combinat.

— Pentru a avea efectul scontat 
in rîndul oamenilor muncii — ne-a 
spus in acest sens tovarășul Teodor 
Spineanu, secretarul comitetului de 
partid din cadrul Combinatului 
chimie din Tîrnăveni — programul 
stației de radioamplificare a fost 
alcătuit în așa fel incit tematica 
emisiunilor difuzate să izvorască, cu 
precădere, din rîndul colectivelor 
muncitorești, din preocupările lor 
zilnice pentru bunul mers al pro

Premise favorabile pentru 
un real salt calitativ 

în muzica ușoară
Ediția '87 a concursului de crea

ție și interpretare de muzică ușoa
ră românească de la Mamaia se 
poate numi o ediție specială. Fie
care concert a insemnat nu 
numai efortul soliștilor sau emo
ția compozitorilor, dar și „uzi
na". destul de complicată. a 
regiei (Bițu Fălticineanu), sceno
grafiei (autori : Dana Moraru ' și 
Cornel Ionescu), sonorizării, inre- 

. gistrării, filmării : pentru ca des
fășurarea să aibă ritm, pregnanță, 
să fie asigurate ținuta, nota de 
profesionalism. Rezultatele compe
tiției, premiile, precum și ecourile 
înregistrate in rindul publicului 
îndreptățesc aprecierea că sint 
suficiente premise ca acest gen 
de largă popularitate să facă 
un veritabil și necesar salt ca
litativ, să demonstreze prin cîn- 
tece adresate publicului larg, 
create pe filonul bogatei noas
tre tradiții, o mai largă des
chidere spre nou, spre valoare, 
spre inspirație. Dacă ne gindim 
numai la „interpretare" : s-au im
pus. după ani de așteptare, voci de 
excepție (Adrian Daminescu. Ga
briel Cotabiță, Loredana Groza 
etc.), pentru care se scriu com
poziții speciale. Trebuie remarcate 
talentele lansa
te de aceas
tă ediție (Da
niel Iordăchioa- 
ie. Cătălin Cri- 
șan. Lelia Flo- 
rescu. Alina 
Mavrodin. An
gela Stoica, 
Marilena Dobre. 
Ramona Bădes- 
cu. Anca Tur- 
cașiu. Corina
Mathia etc.). S-a vădit că toți so
liștii au ambiția să arate, fie în re
citaluri (cum au demonstrat cu pri
sosința Loredana Groza. Adrian 
Daminescu), fie in concerte că vor 
să aducă o notă modernă, origi
nală, aparte, să nu repete clișee, 
și că, pentru aceasta, vin cu o in
struire superioară, cu o gamă re
pertorială mai intinsă și variată si, 
in fine, cu o conștiință profesională 
superioară, incompatibilă cu stîn- 
găciile și improvizațiile. Și in crea
ție. în compoziții trebuie remarcate 
talente reale, valori incontestabile 
(ea tinerii compozitori Ionel Tudor, 
Dumitru Lupu, Dan Creimerman, 
Octav Firulescu, Viorel Gavrilă, Dan 
Pavelescu etc.) — ce, alături de au
tori intrați în conștiința iubito
rilor acestui gen de muzică : 
Camelia Dăscălescu. George Gri- 
goriu. Aurel Giroveanu, Temisto- 
cle Popa, Vasile Veselovski, Horia 
Moculescu, Marius Țeicu. Ion Cris- 
tinoiu. Cornel Fugaru etc., dezvălu
ia tot atitea stiluri. preocuparea 
accentuată pentru linia modernă a 
înveșmintărilor sonore, pentru preg
nanța și simplitatea propozițiilor 
muzicale, pentru ecoul de cintec 
românesc și in același timp pen
tru substanța versurilor, a textelor 
alese. S-au afirmat, în același 
timp, tineri pedagogi : Ionel Tudor, 
Mihaela Runceanu. de la Școala 
populară de artă din București, 
care deja au lansat citeva promo
ții interesante, toate lărgind baza 
unui permanent și fructuos dialog 
cu publicul în turnee, concerte sau 
intîlniri de anvergură, cum este 
însăși această competiție. Publicul
— și in primul rind publicul tînăr
— este cel care, exigent, apreciază, 
filtrează, selecționează, dă girul 
valorilor, talentului, cel căruia i se 
adresează creația de acest gen. Iată, 
în acest sens, cîteva opinii :

Ramona Harot. elevă. Constanta : 
„Cu greu am obținut bilete la con
certele festivalului. De fapt, este, 
după părerea mea, evenimentul nu
mărul unu al stagiunii artistice a 
Litoralului. Mă bucur că au apărut 
tineri soliști talentați (Cătălin 
Crișan. Otilia Rădulescu. Corina 
Mathia, Anca Turcașiu etc.), că, 
deși la început de drum, ei au de
monstrat siguranță, firesc, degaja
re. au știut să-și aleagă compoziții 
potrivite temperamentului, vocii 
lor. Bine ar fi ca. in continuare, să 
fie îndrumați, să beneficieze de co
laborarea celor mai talentați com

Opinia spectatorilor 
despre concursul 

de creație 
și interpretare 
de la Mamaia

ducției. Cei 12 membri ai colectivu
lui redacțional — lăcătuși, laboranți, 
operatori chimiști, carbidari. ingi
neri. juriști sau medici — reprezin
tă. in fapt, toate mediile si locurile 
vitale ale producției din marele 
combinat. între rubricile care, prin 
calitatea și frecvența lor. și-au ciști- 
gat in decursul anilor o bună apre
ciere și un număr statornic de as
cultători se numără cele intitulate: 
„Agenda politică-1, „Punctul de do
cumentare politico-ideologic ne in
formează", „Din activitatea comisiei 
inginerilor și tehnicienilor". „Curier

interesul de care se bucură aces'te 
emisiuni in rîndul celor peste 6 000 
de navetiști, tovarășa Jeni Anghe- 
luță, secretara adjunctă cu proble
me economice în cadrul comitetului 
de partid, ne spune : „Dintre toate 
formele muncii de propagandă oe 
care le avem la dispoziție, stația de 
radioamplificare constituie poate 
mijlocul cel mai operativ, in sensul 
că orice eveniment din viața tării, 
al întreprinderii și chiar din viața 
oamenilor poate fi făcut cunoscut 
imediat după ce a avut loc. în al doi
lea rind, pentru că acest mijloc de

Emisiunile de radioamplificare în sprijinul 
atitudinii înaintate în producție

juridic", „Din activitatea gazetelor 
de perete" și altele. Majoritatea e- 
raisiunilor de la aceste rubrici sint 
realizate direct în secții sau atelie
re, ele avi nd astfel un pronunțat ca
racter practic — aplicativ.

Un asemenea mod de a acționa al 
colectivului stației de radioamplifi
care l-am întîlnit in mai multe 
mari întreprinderi mureșene. Se 
poate spune, de pildă, că in rezul
tatele de muncă ale unui colectiv de 
aproape 7 000 de oameni ai muncii, 
cum este „Electromureș" din Tîrgu 
Mureș, regăsim în mod firesc și 
contribuția muncii politico-organiza- 
torice desfășurate aici. deci , și con
tribuția emisiunilor sistematice ale 
stațiilor de radioamplificare de oe 
cele 3 platforme ale unității. Aici, 
ca și la Tirnăveni, colectivul redac
țional. condus de inginerul Dorel 
Bucur, a difuzat in acest an o sui
tă de emisiuni vizind calitatea pro
duselor, rezultatele obținute zi de zi. 
lună de lună, in întrecerea socialis
tă. modul in care problemele între
prinderii. propunerile oamenilor 
muncii, analizate și dezbătute in ca
drul COM-urilor. prind viață, luind. 
dacă e cazul, atitudine fermă față 

difuzare este mai la indemîna recep
torului de informații decit toate ce
lelalte. Și, in al treilea rind. pentru 
că timpul zilnic, de o jumătate de 
or£. permite o mare varietate de 
informații, care nu ar putea încă
pea in spațiul mult mai limitat al 
unei gazete de perete, de exemplu".

Experiența de la întreprinderea 
de construcții navale Constanța poa
te fi preluată, generalizată și imbo- 
gățită in toate unitățile in care exis
tă in dotare asemenea mijloace 
deosebit de utile și eficiente ale 
muncii de propagandă. Numai in u- 
nitățile economice ale .municipiului 
Constanta există peste 200 de astfel 
de stații, cu aproape 7 500 de difu
zoare, ceea ce înseamnă că puterea 
de pătrundere în masă a acestor e- 
misiuni se măsoară in zeci și zeci de 
mii de oameni ai muncii. Important 
este insă cum sint folosite aceste 
mijloace și ce anume transmit ele 
ascultătorilor.

La întreprinderea integrata de 
lină Constanța, de pildă, după cum 
ne spunea tovarășa Petra Cristea. 
secretara comitetului de partid, emi
siunile stației de radioamplificare 
sint in număr de 3 pe parcursul în

pozitori, să nu se întimple — ca în 
cazul lui Doru Stelian (deținătorul 
unui important premiu la ediția din 
1986) — ca să bată pasul pe loc, să 
nu progreseze, să nu aducă nimic 
nou" ; Elena Borodoncea, econo
mist, Tuicea : „Competiția de la 
-interpretare» a fost deosebit de 
strinsă, de interesantă. Multe voci 
bune, multe tinere soliste — pre
zențe agreabile și. ca noutate, cîte
va grupuri («Stil». «Ton») care au 
avut vervă, dinamism, colorând se
rile de concert. Dacă cei ce s-au 
lansat vor putea beneficia mai de
parte de colaborarea cu formații 
bine instruite, cu talentați compo
zitori — ne putem aștepta la o evo
luție frumoasă." ; Florin Adames- 
cu, electronist. București : „Nu nu
mai concertele și recitalurile s-au 
constituit în evenimente, dar și 
lansarea setului ,de discuri «Elec- 
trecord», chiar cu melodiile festiva
lului. patru discuri care înseamnă 
un. document in muzica ușoară ro
mânească, in care avem tot tabloul 
interpretării și creației — ediția 
1987“ : Călin Ovidiu, proiectant, 
Pitești : „Fiecare seară de concurs 
a fost urmată, după cum este știut, 
de recitaluri : mi-a plăcut mult re
citalul susținut de Corina Chiriac, 

s-a bucurat de 
succes recita
lul Mirabelei 
Dauer. așa cum 
Loredana Gro
za. alături de 
grupul -Break» 
din Constanța, 
oferind prime 
audiții de A- 
drian Epescu. 
în sound-ul a- 
nului 1987, și 

Adrian Daminescu (un solist 
care și-a ciștigat un loc de 
frunte in arta interpretativă ro
mânească) — au impus o notă mo
dernă, dinamică, plină de vervă" ; 
Cornel Gavaliugov, inginer. Bucu
rești : „Atmosfera de sărbătoare a 
acestei- manifestări se compune 
dintr-o foarte largă suită de ele
mente : de la decorul deosebit de 
inspirat, care. în briza mării. învio
rat de jocul de lumini, a dezvăluit 
seară de seară alte și alte valențe, 
pînă la șlagărele concursului de 
creație sau participarea vedetelor. 
Mi-au rămas in minte compoziții 
semnate de Ionel Tudor. Octav 
Firulescu. Romeo Vanica. Dumitru 
Lupu, Ion Cristinoiu (condeie, Sti
luri diverse), ținuta unor interpre
tări (Corina Chiriac, Dan Spătaru, 
lornel Constantiniu, Mirabela Dauer, 
Mihai Constantinescu, Mirela Voi- 
culescu-Fugaru, Eva Kiss, Do
rin Anastasiu, alături de Marina 
Scupra, Denis Roman. Dana Bart- 
zer. Ileana Șipoteanu. Gabriel 
Cotabiță) și. in general, verva 
fiecărui' concert, spiritul, distincția 
prezentării lui Octavian Ursulescu. 
Muzica ușoară românească se află, 
intr-adevăr, intr-un moment bun" ; 
Ioana Dărămuș. Alba Iulia : „Aici, 
pe scena festivalului, s-au împletit 
vocile lui Ștefan Hrușcă și Vasile 
Șeicaru cu recitalul atit de aplau
dat al Loredanei Groza, cu vocali
zele Biancăi Ionescu (in piesa 
semnată de Valențiu Grigorescu), 
cu repertoriul formației «Holograf», 
cu cele peste 100 de prime audiții 
românești de muzică ușoară. In
tr-un cuvînt. o largă paletă de sti
luri, care dezvăluie valențele muzi
cii ușoare românești. Și dacă tre
buie să recunoaștem că «interpre
tarea», competiția tinerilor inter
pret!. s-a ridicat peste cea consa
crată creației originale, aceasta în
seamnă că este un semnal pen
tru compozitorii noștri din toate 
generațiile ca să reflecteze mal 
bine asupra partiturilor pe care le 
semnează, asupra calității textelor 
pe care-și clădesc compozițiile, că 
trebuie și mai mult stimulate tine
rele condeie".

Această ediție specială a con
cursului de creație și interpretare 
de muzică ușoară românească a 
adus deci argumente pentru un 
real reviriment al acestui gen de 
creație îndrăgit de largi mase de 
spectatori.

Smaranda OȚEANU

de angajamentele formale, din ca
drul acestui for al conducerii colec
tive, angajamente reținute in pla
nurile de muncă dar pinâ la urmă 
nefinalizate. Aici, de altfel, s-a în
cetățenit și practica realizării unor 
emisiuni sub formă de interviuri cu 
cadre din conducerea unității. pe 
teme ce preocupă colectivele munci
torești. în aceste emisiuni este a- 
nalizat modul de soluționare, la un 
moment dat, a problemelor cu care 
se confruntă compartimentele de 
care răspund direct persoanele inter
vievate. „Dacă stația, de radioamph-

ficare ca mijloc al muncii politice 
a organizației de partid se implică 
direct in problemele producției, in 
viața oamenilor, ne-a spus ingine
rul Kopăcz Iosif, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă al comite
tului de partid pe întreprindere, ea 
joacă un rol important în toate do
meniile și. cu deosebire. în manifes
tarea răspunderii și a conștiinței 
muncitorești". Este o opinie pe care, 
sub o formă sau alta, am auzit-o 
exprimată in multe unități econo
mice mureșene.

De !a programe zilnice 
la pauze... trimestriale

Ne continuăm investigația la în
treprinderea de construcții navale 
Constanța. Aici în fiecare zi'. între 
orele 12.00—12.30. cînd muncitorii au 
pauza de prinz. din' difuzoarele in
stalate in secții și ateliere se revar
să aceeași melodie, pe fondul că
reia se anunță programul local al 
stației de radioamplificare. Pentru a 
ne convinge deplin de utilitatea și

tregului an. adică de 8 Martie, cînd 
muncitoarele sint felicitate de ziua 
lor, la 1 Iunie, de Ziua copilului, cind 
se fac imprimări la căminul și la 
grădinița patronate de întreprindere, 
și de revelion. Colectivul de redac
ție are un responsabil in persoana 
tovarășei Niculina Dobre, dar nu are 
și alți membri. Aflăm că stația ar fi 
cam veche și nu prea sint suficiente 
nici mijloacele de imprimare. Cauza 
principală a nefolosirii stației ca 
mijloc de propagandă eficientă con
stă insă aici in lipsa de preocupare 
a comitetului de partid.

O situație in bună măsură asemă
nătoare am intîlnit Ia întreprinderea 
de exploatare portuară a Ministeru
lui Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, unde există in dotare o sta
ție de radioamplificare care deser
vește toate unitățile economice din 
perimetru! portului vechi, deci și 
întreprinderea de exploatare a flo
tei „Navrom" și întreprinderea „Si
lozul". Stația este bine înzestrată cu 
aparatură de transmisie, o cameră 
studio, mijloace de imprimare și 
Încadrată cu două operatoare care 
lucrează în două schimburi. Func
ționează zilnic ne parcursul a 16 ore, 
pentru a transmite in exclusivitate 
emisiunile muzicale ale postului de 
radio București. Iar emisiunile sint 
recepționate... doar în birouri pentru 
că pe platformele de lucru ele ar fi 
acoperite de forfota trepidantă a 
portului. Utilitatea și eficienta sta
ției nu ar fi mai mare dacă in pau
za pentru masă sau la ora schim
bului turelor de serviciu s-ar trans
mite și o emisiune proprie care ar 
putea să fie difuzată și pe platfor
mele de lucru ? Ce! căruia ne adre
săm cu această întrebare, tovarășul 
Andrei Catană, secretarul comitetu
lui de partid al platformei portuare, 
ne trimite după răspuns la tovară
șul Constantin Ioanițiu. secretar ad
junct cu probleme de propagandă, 
iar acesta, la comitetul de partid 
coordonator al I.E.P.M.T.Tc. Intr-un 
lanț atît de mare de responsabilități 
pe linia muncii politice de masă — 
echivalent cu acela al unui oraș cu 
30 000 de locuitori — stația de ra
dioamplificare a rămas insă de mai 
multă vreme In răspunderea ni
mănui.

Gheorqhe GIURGIU 
Georqe MIHAESCU
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STATUI DIN INIMA 
LEMNULUI

August 1937. în munici
piul Sighetu Marmației s-a 
deschis cea de-a treia edi
ție a Taberei naționale de 
sculptură in lemn. Nici că 
se putea loc mai nimerit 
ca aici. în acest spațiu, in 
Maramureș, „țară a civili
zației lemnului", unde, din 
vfemi îndepărtate, locuito
rii au dăltuit in lemn unel
te trebuincioase vieții de 
fiecare zi. In care au. știut 
să pună un gtnd ales, o 
vibrație din sensibilitatea 
creatorului. Și, tot așa, din 
generație in generație, ase
meni cercurilor virstei ar
borilor. s-a constituit un 
meșteșug al prelucrării 
lemnului, cu mari virtuți 
artistice. Cercetările arheo
logice au evidențiat urme 
din epoci îndepărtate care 
ilustrează acest meșteșug. 
Inscripțiile de pe frontoa- 
nele caselor și de pe stilpii 
porților, datate la sfîrșitul 
secolului XVII — care, pe 
lingă dată, consemnează 
uneori și nume de meșteri 
— sint dovezi grăitoare ale 
perenității acestui mește
șug. Creațiile contempora
ne confirmă forța acestei 
tradiții.

Inscripțiile de meșteri pe 
grinda unor case aflate in 
Muzeul maramureșean din 
Sighetu Marmației sau pe 
ancadramente de ușă sau 
porți sint in limba latină 
sau cirilica românească, 
dovezi ale înaltului grad al 
culturii șt civilizației țără- 

•nești din acest spațiu. Pre- 
lutnd și dezvoltind stră
vechea civilizație a lemnu
lui din Maramureș, actuala 
tabără de sculptură din 
municipiul de pe Iza se 
află la cea de-a treia edi
ție. Participanții la aceas
tă ediție sint sculptori din 
București și Timișoara, 
care au lucrări in taberele 
de la Măgura. Piatra 
Neamț, Arcuș. Lâzarea. Să- 
liștea. Babadag ori Scin- 
teia. înainte de a ne intilni 
cu sculptorii celei de-a 
treia ediții, revedem. îm
preună cu Mihai Dâncuș, 
directorul Muzeului mara
mureșean. lucrările expuse 
pe Dealul Dobăieș. execu
tate în anii anteriori. Spa
țiul in care au fost ampla
sate le-a adoptat atit -de 
bine de parcă de cind lu
mea ele au fost acolo. Pe 
o movilă stă „Tronul voie
vodal" a lui Ovidiu Maitec, 
apoi „Taina luminii" a lui 
Radu Aftenie. lucrare care 
a avut ca sursă de inspi
rație arhitectura țărăneas
că a Maramureșului, por
nind de la ideea că fiecare 
casă ascunde o taină, iar, 
după cum ne mărturisea 
sculptorul. „în lucrarea mea 
am ascuns o lumină pe 
care numai oamenii de bine, 
cu sensibilități și dragoste 
profundă pentru această 
măreață vatră de civiliza
ție, o pot vedea, precum și 
legătura ei cu nemărgini
tul Cosmos". Apoi „Eroul 
locului" al lui Napoleon 
Tiron. un elogiu adus erou
lui necunoscut, stegarul re
gimentului. „Cumpăna" lui 
Deac Bistrița. „Ștergare
le" lui Ion Pârvan. lucra
rea lui Mihai Borodi, care 
reia tehnicile de îmbinare 
de la vechile construcții 
maramureșene, ori „Sta
tuile" Iui Alexandru Mar- 
chiș. „Steaua României" și 
„Vatra dacică". Lucrările 
evocă un spațiu unic în 
felul său și o istorie în- 
diriită, ceea ce a rămas 
veșnic pentru acești oa
meni. urmași ai dacilor li
beri. La poalele dealului, 
lemnul adus din pădurile 
Maramureșului primește for

ma gîndului. Este un imens 
atelier iri aer liber in care 
topoare și dălți — cind e 
nevoie și ferăstraie elec
trice — modelează trupul 
lemnului.

Romelo Pervolovici. ab
solvent al Institutului 
„Nicolae Grigorescu" din 
1982, participant in fiecare 
an la taberele de sculptu
ră : „Dorința de a partici
pa la o tabără de sculptură 
in lemn, și maî ales în Ma
ramureș, Ioc pe care l-am 
călcat înainte de studenție, 
s-a împlinit acum. Cel mai 
mult m-a impresionat Mu
zeul maramureșean. de 
unde mi-am extras și ideea 
lucrării pe care o voi lăsa 
pe dealul din apropiere. 
Lucrarea se numește „Des
pre incintă", inoercind ca, 
folosind un instrumentar

reușim. Lucrarea mea. 
„Lăcaș", este gindită aici. 
Mi-am imaginat că acolo 
unde imi voi amplasa lu
crarea a fost cîndva o casă. 
M-ăm legat de locul pe 
care l-am văzut. Volumele 
din .lucrarea mea sint im- 
prumutate dealurilor din 
jur. Dacă eram la Babadag. 
de exemplu, nu aș fi făcut 
această lucrare. Deci, pot 
spune că am venit la iz
voare. la locul mult rivnit 
de mine, care este Mara
mureșul. Sculptorul nu tre
buie să deranjeze spațiul, 
ci să se integreze lui, Ta
băra este pentru sculptori 
un minunat „atelier" de 
lucru".

Pe timișoreanul Ionel 
Cinchiță, sighetenii il cu
nosc de cițiva ani, fiind

Tabăra națională de sculptură

Sighetu Marmației

plastic mai simplu. să 
creez o imagine a lumii de 
aici. Pun in dialog cercul 
și pătratul in raport unul 
față de aitul. pâstrind co
ordonatele arhitecturii ar
haice. Lucrarea mea poate 
sta oricind in apropierea 
unei stini sau a altui loc 
consacrat. Taberele orga
nizate in ultimii 20 de ani 
și-au lăsat puternice am
prente și pe realizările de 
atelier. Este o adevărată 
școală de sculptură monu
mentală, unde poți să te 
compari cu spațiul, sâ te 
realizezi pe tine. Maramu
reșul mi-a oferit acest ca
dru".

Lingă un buștean de ste
jar. vorbim cu Mircea Ro
man, absolvent al Institu
tului „Ion Andreescu" din 
Cluj-Napoca, originar din 
Tg. Lăpuș : „Din acest 
lemn va ieși un „Tors", o 
lucrare care să respire in 
acest spațiu. Dar trebuie 
să spun că am venit aici 
cu prejudecăți, cu idei de 
atelier și mi-a fost mai 
greu să iau „cu asalt" mo
numentalul. Dar locul im
pune acest lucru. Acestui 
„Tors" stilizat pe forme 
mari i-am găsit locul la 
margine de drum, la un 
loc ferit, în spate este o 
pădurice, lucrarea va trăi 
in deplină armonie cu locul 
din jur. Am recurs la o 
abordare figurativă, deoa
rece așa mi-a cerut locul".

Sculptorul Alexandru Cfu- 
tureanu, de loc din Bîrca 
olteană, ne spune : „Cine 
vine în Maramureș tre
buie să-și lase proiectele 
la porțile lui. Aici am ve
nit să cunoaștem, să-i în
vățăm rădăcinile — cit

autorul unei fintini arte
ziene amplasate in centrul 
municipiului : „Pot spune 
că am venit la izvoare și 
aici imi voi realiza un vis 
pe care-l port de cind 
eram elev. Mă preocupă 
tema zborului, visul măreț 
al omului din veacuri. Lu
crarea mea este un ansam
blu de șapte moduli care 
vor fi puși pe o pantă încli
nată. care va imprima pri
vitorului un sentiment al 
desprinderii de Pămint. o 
pasăre dacă vreți. Țin să 
spun că asemenea manifes
tări sint deosebit de bine- 

'venite atît pentru noi, 
sculptorii, cit și. sper, pen
tru locul care ne găzdu
iește".

Alexandru Marchiș este 
un „veteran" al acestei 
manifestări, el a fost pre
zent la fiecare ediție, reali- 
zind pină acum 4 lucrări. 
Propune pentru anul aces
ta un ansamblu monumen
tal numit de el „Casa 
ființei", despre care ne 
spune : „Casa reprezintă 
pentru maramureșean lo
cul unde se intimplă toate 
evenimentele din viață. 
După cum spunea Mircea 
Eliade, în chip mai mult 
sau mai puțin manifest, 
locuihța este considerată 
o „imago muncii". Mi-a 
fost foarte greu să trans
form o casă în sculptură, 
dar cînd va fi gata privi
torii o vor putea-o judeca 
mal bine. Dacă mă refer 
la această tabără, socotesc 
că ea se maturizează cu 
fiecare ediție, fiind una din 
cele mai fertile manifestări 
de acest gen".

Sculptorul Vlad Cîobanu 
și-a ales ca subiect de in

spirație un erou legendar 
cum este Grigore Pintea : 
„Nu mi-am precizat gîn- 
dul pînă nu am cunoscut 
bine interiorul acestui 
ținut. Am ascultat, am citit 
lucruri minunate, profunde 
despre istoria acestor oa
meni. M-au fascinat omul 
acestor locuri, dirzenia și 
demnitatea lui prin vreme. 
De aceea l-am ales pe 
Grigore Pintea ca simbol 
al demnității maramure
șene, al dorinței omului de 
a trăi liber pe bucata lui 
de pămint. Aceasta este 
ideea care mi-a călăuzit 
lucrarea."

Sava Stolanov a fost 
fascinat de căpițe care, 
deși nu sint mari ca di
mensiuni. prin sistemul de 
proporții, au o forță ■ mare 
in peisaj. Lingă un trunchi 
noduros, că abia il pot cu
prinde trei bărbați, artistul 
și-a instalat o adevărată 
schelă, înaltă de 5 metri : 
„In lucrarea pe care o tac 
voi pune in valoare jocul 
dintre gol și plin, bazin- 
du-mă in primul rind pe 
efectele luminii in interio
rul lemnului". Claudiu Fi- 
limon este preocupat de 
relația cu spațiul, susținind 
că o lucrare trebuie să se 
„simtă" bine in locul in 
care ai pus-q : „Din acest 
punct de vedere spațiul 
Maramureșului m-a obligat 
să-mi gindesc lucrarea în 
funcție de el. Așa am des
prins un simbol din poartă 
— pomul vieții — căutin- 
du-i un loc adecvat in 
spațiul generos din Sighe
tu Marmației".

în fiecare an. la Sighetu 
Marmației, zece meșteri 
dâltuiesc statui în inima 
lemnului.

Un specialist în arta 
populară, profesorul Mihai 
Dâncuș, directorul Muzeu
lui maramureșean. ne-a 
spus : „Maramureșul a dat 
valori deosebite. foarte 
multe din ele păstrindu-se 
la muzeu. Atît arhitectura 
caselor, cit și celelalte 
obiecte create de oamenii 
Maramureșului constituie 
surse de inspirație pentru 
arta și arhitectura moder
nă. Avem suficiente exem
ple că in arta modernă ro
mânească. in special în 
sculptură, mari artiști s-au 
aplecat spre izvorul veșnic 
viu al artei populare, pre
țuind motive pe care le-au 
universalizat. Acest fapt 
ne-a determinat să ne des
chidem spre arta modernă, 
spre sculptura in lemn. 
Lucrăfile sint expuse in 
imediata apropiere a mu
zeului in aer liber. Vizita
torul le are în permanentă 
sub ochi, ca termeni ai 
unui fertil dialog intre tra
diție și mtfdernitate. Pei
sajul este extrem de ge
neros și adecvat prezen
tării acestor sculoturi-mo- 
numente. în altă ordine de 
idei, sculptorii veniți la 
fiecare ediție fac o predo- 
cumentare in zonă, iau 
contact cu spiritualitatea 
maramureșeană, cunosc 
oamenii, precum și viața 
și preocupările lor. le stu
diază creațiile in muzeul 
nostru. De aceea nu sur
prinde pe nimeni că aproa
pe toate lucrările au ca 
punct de plecare un simbol 
al locului. Căci nimic 
trainic nu se poate ridica 
decit cunoscînd ceea ce s-a 
făcut și dînd noi întrupări, 
noi forme de expresie fon
dului statornic al spiritua
lității noastre".

Gheorqhe PARJA
corespondentul „Scinteii"

Caso cărții din municipiul Craiova
Foto : S. Cristian

Un slujitor de prestigiu 
al școlii românești de matematică
La 2 septembrie 1887 s-a născut 

in București marele matematician 
Simion Stoilow, una dintre cele mai 
remarcabile personalități ale vieții 
științifice din țara noastră. Pentru 
profunzimea ideilor pe care le-a in
corporat în lucrările sale științifice, 
pentru marea competență și genero
zitate cu care, a îndrumat multe ge
nerații de matematicieni, contribuind 
esențial la crearea unei respectate 
școli românești de matematică, pen
tru spiritul său profund umanist, 
clădit pe temelia recunoașterii și res
pectării valorilor, matematicienii 
români de astăzi sint onorați să 
celebreze. în această primă lună de 
toamnă, 100 de ani de la nașterea 
acestui strălucit reprezentant al lor.

Simion Stoilow a urmat școala 
primară și liceul în orașul Craiova. 
Apoi, după absolvirea cursurilor 
universitare și susținerea tezei de 
doctorat, după încheierea primului 
război mondial. Simion Stoilow des
fășoară o fructuoasă activitate di
dactică pe plan universitar, la Iași, 
București și în alte localități.

A fost un umanist cu profunde 
convingeri democratice. S-a numărat 
printre inițiatorii memorandumului, 
semnat de un grup de profesori uni
versitari, prin care se cerea scoa
terea României din războiul împo
triva Uniunii Sovietice. După 23 Au
gust 1944 Simion Stoilow ia parte 
activă la procesul de democratizare 
și de reconstrucție a țării sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. A fost principalul orga
nizator al cercetării matematice 
din țara noastră. Alături de alți ma
tematicieni iluștri, dintre care amin
tim pe G. Vrănceanu, M. Nicolescu, 
Gr. C. Moisil. D. Barbilian, O. Oni- 
cescu, Gh. Mihoc, Al. Ghica. V. Vâl- 
covici. N. Teodorescu, a inițiat nu
meroase seminarii științifice, adevă
rate laboratoare de creație matema
tică. in direcții de virf ale acestei 
științe. La cel de al IV-lea Congres 
al matematicienilor români (1956). 
organizat sub președinția lui Simion 
Stoilow. s-a putut vorbi in termeni 
elogioși de tinăra școală matematică 
românească, constituită după război.

Opera sa matematică reprezintă o 
contribuție românească de seamă la 
patrimoniul științei mondiale, prin 
profunda sa originalitate, prin difi
cultatea problemelor rezolvate, ca si 
prin eleganța soluțiilor date.

Putem distinge trei direcții in care 
matematicianul român a adus con
tribuții cu totul remarcabile.

Prima a fost cea ilustrată de teza 
sa de doctorat, privind legătura 
strinsă intre singularitățile soluțiilor 
ecuațiilor cu derivate parțiale și cele 
ale datelor inițiale.

O a doua direcție a fost inaugurată 
de o serie de lucrări consacrate 
structurii funcțiilor continue, din. 
punctul de vedere al proprietăților 
diferențiale.

Dezvoltarea ulterioară a unora din
tre aceste lucrări a relevat încă 
o dată profunzimea lor. constatin- 
du-se cu surpriză faptul că ele înglo
bează drept cazuri particulare o se
rie de rezultate obținute mai tirziu 
de alți matematicieni străini. Aceas
ta arată că lucrările lui Simion Stoi

tv
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20.30 în lumina orientărilor și sar

cinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 septembrie, ora 21 — 5 
septembrie, ora 21. în țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil. Unele înnorări se vor pro
duce în regiunile din vestul și nordul 
țării, unde, pe alocuri, vor cădea ploi

cinema
• Pădurea de fagi : LUMINA
(14 74 1-6) — 9; 11.15; 13,30; 15.45;
18; 20
• Un strigăt după ajutor („Zilele
filmului din R.P. Bulgaria44) : STU
DIO (59 53 15) - 10; 12.15; 14.30;
16.45: 19
• B.D. la munte și la mare : FERO
VIAR (50 51 40) - 9; 11; 13,30; 15,30; 
17.30: 19,30
• Viraj periculos: BUZEȘTI (50 43 53)
— 15; 17: 19,15
• Anotimpul iubirii : LIRA (31 71 71)
— 15; 17: 19
• Păcală: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15: re.15
• Calculatorul mărturisește. Un om
în loden : FERENTARI (80 49 83) —
15: 18,15
• Cuibul de viespi: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13: 15: 17: 19
• B.D. Intră In acțiune : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20
• Declarație de dragoste: FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• A doua variantă : ARTA (21 31 86)
— 9; 11: 13; 15: 17; 19
• Comandă urgentă. Luminile din 

low reprezintă și astăzi adevărate 
mine de idei fecunde.

Cea de a treia direcție începe cu 
studiul unor clase speciale de trans
formări continue. așa-numitele 
„transformări interioare". Acest nou 
concept, introdus și studiat in dife
rite ipostaze de Simion Stoilow. per
mite caracterizarea completă din 
punct de vedere topologic a anallti- 
cității. în continuare, dezvoltind a- 
ceste idei. Simion Stoilow dă o 
caracterizare completă asupra fețe
lor riemanniene, introduce și stu
diază conceptul de „acoperire rie- 
manniană". Se constituie, astfel, un 
nou domeniu de cercetare — „teoria 
topologică a funcțiilor analitice" — al 
cărui creator, românul Simion Stoi
low, este considerat ca unul din ma
tematicienii mari ai timpului său.

Stoilow este solicitat să publice o 
lucrare de sinteză in celebra colecție 
..Borel" a nu mai puțin prestigioasei 
edituri ..Gauthier Villars" din Paris. 
Astfel, apare monografia „Lețons sur 
Ies principes topologiques de la 
theorie des fonctionș analytiques", în 
1938 (reeditată în 1956). Această carte 
a fost si rămine una dintre lucră
rile de referință pentru mulți mate
maticieni de pe toate continentele. 
Este invitat să țină prelegeri și con
ferințe Ia cele mai prestigioase uni
versități din lume. în același- timp, 
matematicianul nostru aduce con
tribuții noi privind clasificarea aco
peririlor riemanniene, aprofundarea 
comportării la frontiera ideală a apli
cațiilor analitice.

Opera sa, profund originală, con
tinuată și aprofundată de o serie de 
matematicieni români și străini, re
prezintă astăzi una dintre cele mai 
relevante contribuții ale școlii româ
nești de matematică la patrimoniul 
științei mondiale, făcind ca numele 
lui Simion Stoilow să fie așezat cu 
cinste în galeria marilor deschizători 
de drumuri în cercetarea mate
matică.

Dincolo de calitatea sa de mare 
matematician, relevăm pe aceea a 
unui om de mare cultură, la care 
generozitatea, căldura și rafinamen
tul se împleteau in cel mai înalt 
grad, impunîndu-1 ca om, coleg și 
profesor deosebit. Cinstind memoria 
lui Simion Stoilow. nu facem alt
ceva decit să repetăm lecția 
elementară de a ne cinsti înaintașii, 
pe cei care și-au închinat viața pen
tru progresul științei, pentru recu
noașterea contribuțiilor românești la 
dezvoltarea științei și culturii uni
versale.

Evocarea personalității științifice 
și culturale a matematicianului ro
mân se constituie intr-un prilej de 
relevare a contribuției marcante pe 
care a adus-o și o aduce in conti
nuare școala românească de mate
matică în contextul afirmării ple
nare a științei noastre în anii so
cialismului. si îndeosebi in lumino
șii ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
in strinsă legătură cu cerințele ma
jore ale economiei, ale progresului 
multilateral al patriei.

Prof. dr. Nicu BOBOC 
director general al Institutului 
central de matematică

educației politice si culturii so
cialiste • Munca, factor determi
nant al afirmării personalității 
umane

20.45 Film serial (color). ,,E timpul să 
pornim44. Producție a Televiziunii 
din R.P. Bulgaria. Premiera pe 
țară. Episodul 3 : Datorii

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

care vor avea și caracter de aversă. 
In celelalte zone, ploile vor fi izolate. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări in zona de mun
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 8 șl 18 grade, iar cele ma
xime vor oscila între 20 și 30 de gra
de. Pe alocuri, ceață slabă dimineața, 
în București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă, cu cerul variabil. Vînt. 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 14 
grade, cele maxime vor oscila între 27 
și 30 de grade. Ceață slabă dimineața.

larg: PROGRESUL (23 94 10) — 15; 
17; 19
• Cu orchestra pe strada principală: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15.* *5;  18: 20
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19.30
• Mart regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9: 12,15; 16; 19,15
• Hilda: VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
• O farsă pentru cuscru : MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17; 19
• Faraonul : CULTURAL (83 50 13) — 
9; 12; 16; 19
• Jandarmul și Jandarmerițele : 
POPULAR (33 15 17) — 15; 17; 19

• Teatrul Mic (14 70 81): Doamna cu 
camelii — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tâna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19,30

teatre
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Adunări ale oamenilor muncii cu prilejul Sosirea în Capitală a unei delegații din R. A. Egipt
„Zilei de acțiune sindicală pentru pace“

La casele de cultură ale sindica
telor din Botoșani, ColiBași, Lugoj, 
Mediaș, Medgidia, Orșova, Tirgu 
Jiu. Tirgu Mureș, Satu Mare și 
Zimnicea, precum și la cluburile 
Întreprinderii „23 August'*  București, 
C.F.R. Iași, „Oțelul Roșu" și „Con
structorul" Timișoara au avut loc 
adunări ale oamenilor muncii pen
tru marcarea, în țara noastră, a „Zi
lei de acțiune sindicală pentru 
pace", sărbătorită în fiecare an la 1 
septembrie.

nețe. de înaltă tehnicitate, 
muncă de concepție, liniș
te. curățenie. Noi, aici, 
lucrăm „ia halat"...

Nu declarația tinărului 
muncitor ne surprinde. A 
lucra „la halat" pare pen
tru reporter un lucru fi
resc. Tonul cu care spune 
interlocutorul acest lucru 
este totul. Concentrează in 
el mindria unei întregi 
clase muncitoare care s-a 
construit și pe sine, atin- 
gind parametrii... mileniu
lui trei...

„Lucrăm la halat" este 
declarația de recunoștință 
și devotament a munci
torului înnobilat prin ate
nuarea diferențelor dintre 
munca fizică și cea intelec
tuală, adresată societății 
care l-a, format și i-a ve
nit în intimpinarea aspira
țiilor. De la „specialistul" 
în minuirea barosului poți 
cere, oare, să dea formă 
materială unui complicat 
desen tehnic ?

— Vă iubiți meseria ?
— Din toată inima. Mi-a 

dat încredere in mine, sa
tisfacții — și morale, și 
materiale — este locul 
unde și eu și soția venim 
zilnic cu drag și de unde

In cadrul adunărilor au fost pre
zentate expuneri care au înfățișat 
pe larg politica activă de pace și 
colaborare internațională promovată 
cu consecvență de partidul și statul 
nostru, concepția și inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, privind soluțio
narea gravelor probleme ce confrun

tă Europa și întreaga lume ca urma
re a intensificării cursei înarmărilor, 
a creșterii pericolului unei catastrofe 
nucleare. S-a subliniat că problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie oprirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, asigu
rarea păcii și vieții popoarelor. Au 
fost prezentate inițiativele între
prinse de țara noastră pentru elimi
narea forței și a amenințării cu forța 
din viața internațională, pentru re
zolvarea pe cale pașnică a tuturor 
conflictelor și problemelor litigioase 
dintre state.

Adunările au relevat înalta apre
ciere de care se bucură contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
promovarea ideilor păcii, înțelegerii 
și colaborării, la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

(Agerpres)

Marți a sosit în Capitală o dele
gație parlamentară din R. A. Egipt, 
condusă de prof. dr. Rifaat El 
Mahgoub, președintele Adunării Po
porului. care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost salutată de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, deputati. de alte persoa
ne oficiale.

A fost de fată Saad Abou El 
Kheir. ambasadorul R. A. Egipt la 
București.

(Agerpres)

EXPORTUL
(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, loan 
Totu, s-a intîlnit, marți, cu delega
ția Congresului Statelor Unite ale 
Americii, condusă de Steny Hoyer, 
președintele Comisiei Congresului 
S.U.A. pentru securitate și coopera
re în Europa, care a efectuat o vi
zită în țara noastră.

în timpul convorbirilor s-a efec
tuat un schimb de opinii în legătu
ră cu relațiile dintre cele două țări, 
precum și in unele aspecte ale vie
ții internaționale.

★
Cu prilejul celei de-a XVIII-a 

aniversări a Marii Revoluții de la 
1 Septembrie — Ziua națională a

Marii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste — Comitetul Popu
lar al Biroului Popular al acestei țări 
la București a oferit, marți, o re
cepție.

Au participat Neculai Ibănescu. 
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerilor Mi
nisterului Afacerilor Externe și ale 
altor ministere, conducători ai unor 
instituții centrale, reprezentanți ai 
vieții politice, economice și cultura
le, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

(Agerpres)

CRONICA

Concret, iată cum funcționează 
acest mecanism : retribuția mun
citorilor, maiștrilor, inginerilor și 
a celorlalte categorii de personal 
din cadrul subunităților de pro
ducție — secții, ateliere, formații 
de lucru — care au plan de pro
ducție pentru export se determină 
și in funcție de gradul de îndepli
nire a acestor sarcini. Astfel, suma 
cuvenită pentru producția fizică 
realizată se majorează în plus, ne
limitat, cu unu la sută pentru fie
care procent de depășire a pro
ducției pentru export. Trebuie re
ținut că majorarea cu unu la sută 
se aplică și in cazul in’ care pro
ducția fizică totală stabilită prin 
plan s-a realizat, dar s-a depășit 
producția pentru export, firește cu 
condiția respectării obligațiilor 
contractuale pe care unitatea le are 
față de beneficiarii interni.

De asemenea, sint stimulate 
eforturile pentru ridicarea compe
titivității produselor. Și anume, in 
primul rind direct, intrucit produ
sele fabricate pentru export tre
buie să fie competitive, să întru
nească cerințele stabilite în con
tractele economice cu partenerii 
externi, altfel neputînd fi luate in 
considerare în calculul producției 
realizate pentru export. Totodată, 
criteriile in raport cu care se ma
jorează sau se diminuează retri
buția — și anume indicele planifi
cat de valorificare a materiilor 
prime și a materialelor și ponde
rea producției de calitate supe
rioară — sint de natură să stimule
ze eforturile pentru ridicarea ni

velului tehnic și calitativ al pro
ducției, pentru conceperea și fabri
carea unor produse de valoare eco
nomică ridicată, competitive pe 
piața externă.

Concomitent cu asemenea pre
vederi legale de ordin stimulativ, 
din indicația conducerii partidului 
au fost luate măsuri pentru apro
vizionarea tehnico-materială ritmi
că, neîntreruptă a unităților care 
au de înfăptuit sarcini legate de 
export, pentru asigurarea dotări
lor tehnioe necesare, pentru cali
ficarea și ridicarea calificării per
sonalului muncitor, pentru organi
zarea judicioasă a fabricației pro
duselor destinate exportului direct 
sau indirect. Se poate aprecia deci 
că există toate condițiile pentru ea 
planul la export să fie îndeplinit 
și chiar depășit.

S-a încheiat luna august— prima 
lună în care se aplică prevederile 
decretului Consiliului de Stat. 
Practica a demonstrat că, in între
prinderile în care activitatea a fost 
temeinic organizată și s-au luat 
toate măsurile necesare pentru des
fășurarea normală, in ritm susți
nut a producției, rezultatele au 
fost dintre cele mai bune, planul 
la export — direct sau indirect — 
fiind integral realizat atit pe total, 
cit si pe relații de decontare, obti- 
nindu-se și anumite depășiri. Este 
firesc, este moral, este în spiritul 
și litera legii ca oamenilor muncii 
din aceste întreprinderi care au 
contribuit Ia realizarea producției 
pentru export să li se acorde sti
mulente materiale corespunzătoare 
prevăzute in decretul Consiliului 
de Stat.

Ziua naționala 
a Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului PHAM HUNG
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului LE QUANG DAO
Președintele Adunării Naționale 

a Republicii Socialiste Vietnam

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialis
te Vietnam — cea de-a 42-a aniversare a proclamării inde
pendenței — vă transmitem dumneavoastră. Partidului 
Comunist din Vietnam, Consiliului de Stat, Adunării Na
ționale și Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, pre
cum și întregului popor vietnamez un salut tovărășesc și 
cele mai calde felicitări.

Proclamarea independenței a constituit un eveniment 
de o deosebită importanță istorică ce a marcat o cotitu
ră hotăritoare în destinul poporului vietnamez, deschi- 
zîndu-i calea realizării aspirațiilor săle de libertate și 
progres.

Poporul român, care și-a manifestat în mod activ so
lidaritatea cu lupta poporului vietnamez pentru eliberare

HANOI
socială și națională, urmărește cu simpatie eforturile sus
ținute pentru edificarea noii societăți pe pămintul Viet
namului și urează poporului vietnamez prieten ca. sub 
conducerea Partidului Comunist din Vietnam, să obțină 
noi și tot mai mari succese în îndeplinirea hotărîrilor ce
lui de-al VI-lea Congres al Partidului Comunist din 
Vietnam.

Ne exprimăm convingerea că, prin eforturi comune, re
lațiile prietenești dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Vietnam, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă Vietnam vor cu
noaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor ro
mân și vietnamez, al cauzei socialismului, colaborării și 
păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului

Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Prin decret prezidențial :
— tovarășul Mihai Moraru se eli

berează din funcția de ministru al 
industriei de utilaj greu, din motive 
de sănătate ;

— tovarășul Gheorghe Dinu se nu
mește in funcția de ministru al in
dustriei de utilaj greu ;

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

CLUJ : Locuințe 
moderne pentru oamenii 

muncii
Colectivul Trustului antrepriză 

generală de construcții-montaj Cluj, 
distins cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", este hotărît să 
îndeplinească, inainte de termen, cu 
cel puțin o lună de zile, planul pe 
acest an. Astfel, după cum ne-a re
latat inginerul Grațian Șerban, di
rectorul trustului, folosindu-se mai 
bine, mai eficient mijloacele teh
nice din dotare, lucrindu-se în a- 
ceastă perioadă in schimburi pre
lungite. au fost construite si date 
în folosință pină acum, în munici
piile, orașele și comunele județului, 
2 000 de apartamente, cu peste 100 
mai multe față de graficul de exe
cuție. De asemenea, au fost con
struite spații comerciale care însu
mează peste 15 400 mp, realizîn- 
du-se integral planul pe acest an. 
Totodată, s-au terminat construcția 
unei noi capacități de producție 
pentru export la intreprinderea de 
tricotaje „Someșul" și alte lucrări 
de construcții-montaj prevăzute in 
plan. în prezent, se lucrează in ritm 
susținut la finalizarea unor noi 
ansambluri moderne de locuințe în 
municipiile Cluj-Napoca. Turda și 
Dej, în orașele Cimpia Turzii și 
Gherla, precum și în mai multe 
localități rurale din județ Toate 
cele aproape 2 000 de apartamente 
care au mai rămas să fie date in 
folosință din planul pe acest an 
se află in diferite stadii de execu
ție. (Marin Oprea).

IALOMIȚA : Secții 
de prestări servicii

în localitățile urbane și rurale 
din județul Ialomița, gama prestă
rilor de servicii către populație cu
noaște o amplă diversificare. în 
unitățile din cadrul uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșugă
rești, in municipiul Slobozia, orașe
le Fetești, Urziceni și Țăndărei s-au 
înființat, numai în ultima perioadă, 
25 de secții cu activități care vin 
în intimpinarea solicitărilor popu

Cei care duc ștafeta muncii in viitor
(Urmare din pag. I)

— tovarășul Richard Winter se eli
berează din funcția de ministru al 
industrializării lemnului și materia
lelor de construcții, din motive de 
sănătate ;

— tovarășul Gheorghe Constanti- 
nescu se numește in funcția de mi
nistru al industrializării lemnului și 
materialelor de construcții.

lației, iar în cadrul cooperativelor 
de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor din Cocora. Fierbinți, 
Urziceni, Amara. Grivița. Făcăeni, 
Țăndărei și Fetești au fost înfiin
țate 32 de ateliere cu diferite acti
vități. precum și secții de spălăto
rie chimică, pielărie și cojocărie, 
Împletituri din nuiele și papură, 
dogărie și dărâcit lînă. de bobinaj, 
reparații radio-TV și aparate de uz 
casnic. (Mihai Vișoiu).

BIHOR : Fapte 
de brigadieri

Brigadierii de pe Șantierul na
țional al tineretului valea Ie
rului raportează un rodnic bilanț. 
Ei au finalizat, cu 4 luni în 
avans, lucrările de desecare pe 
1 020 hectare, precum și desecări 
pe alte 200 hectare. Au fost redate, 
totodată, circuitului agricol. prin 
defrișare. 75 hectare. în același 
timp, organizația U.T.C. de aici 
și-a depășit cu 40 la sută volumul 
muncii patriotice planificate pen
tru perioada care a trecut din acest 
an. (Ioan Laza).

CONSTANȚA : Se extinde 
rețeaua comercială

Rețeaua comercială a municipiu
lui Constanța înregistrează o pu
ternică dezvoltare o dată cu darea 
in folosință a noilor ansambluri de 
locuințe. Astfel, in aceste zile au 
fost inaugurate, pe bulevardul 1 
Mai, două magazine alimentare și 
este in curs de amenajare unul 
pentru produse metalo-chimice. La 
parterul unui nou bloc de pe bu
levardul Lăpușneanu a fost am
plasat un mare magazin de mobilă, 
iar pe strada Mihai Viteazul, un 
magazin de' cosmetice-parfumerie. 
Ca urmare a lărgirii și diversifică
rii rețelei comerciale și a bunei 
serviri a populației, planul de des
facere a mărfurilor cu amănuntul 
în județul Constanța a fost depășit, 
în perioada care a trecut de la în
ceputul anului și pină in prezent, 
cu 245 milioane lei. (George Mi- 
hăescu).

plecăm cu mulțumire in 
suflet. în mijlocul colegilor 
de muncă ne simțim ca 
intr-o familie mai mare. 
Fiecare muncitor de la 
I.S.E.H. simte acest lucru. 
Și nici unul dintre noi 
nu-și drămuiește efortul, 
mai ales cind e în joc 
onoarea colectivului.

Un scurt popas în expo
ziția întreprinderii este 
edificator. De la încercă
rile timide ale începutului 
la . complicatele scule și 
subansamble ce se reali
zează în prezent aici, dru
mul a fost posibil numai 
datorită faptului că nici 
un muncitor, nici un spe
cialist, nici un cadru teh
nic nu-și drămuiește efor
turile. Dincolo de zecile și 
sutele de produse asimilate 
— cea mai mare parte vi- 
zind reducerea sau elimi
narea importurilor — din
colo de locul fruntaș pe 
care, an de an, intreprin
derea il deține Ia nivel de 
ramură, dincolo de se
riozitatea cu care-și ono
rează, sistematic, acest ti- 
năr colectiv sarcinile de 
plan, sînt ei. oamenii. Oa
meni capabili, ambițioși, 
dăruiți profesiei, colectivu
lui din care fac parte.

Unul dintre aceștia este

și subinginerul Ion Mun- 
teanu, fiu al uzinei, cum 
singur ne mărturisește ; a 
crescut o dată cu uzina, 
unde a făcut primii pași 
de ucenicie și unde s-a 
impus ca muncitor de pri
mă mină ; a urmat liceul 
la seral, apoi facultatea, 
iar în prezent, la cei 36 de 
ani ai săi, este unul dintre 
inventatorii prestigioși ai 
uzinei.

— După nume și chiar 
după aspectul lor exterior, 
invențiile dumneavoastră 
sint adevărate bijuterii, 
tovarășe Munteanu ! Cam 
cit ar costa o... broșă reali
zată de dumneavoastă ? 
Să zicem aceasta, recent 
premiată Ia Expoziția na
țională de creație tehnică 
de la Constanța.

— Doar 65 de mii de lei. 
Dar nu prețul contează. 
Faptul că o realizăm in 
țară, că o realizăm aici, la 
Focșani, cu mijloacele 
noastre și după mintea 
noastră mi se pare lucrul 
cel mai important. în le
gătură cu felul cum pre
țioasa „bijuterie" a ajuns 
să fie premiată Ia Con
stanța (locul II pe țară) 
am reținut amănunte de 
la colegii inventatorului. 
Aflind destul de tirziu

cind și unde are loc eve
nimentul, autorul a ajuns 
acolo în ultimul moment, 
cind deja expoziția era 
amenajată. Cu bunăvoința 
gazdelor, a reușit să pă
trundă in expoziție „pe 
ușa din spate", cu două in
venții („n-am putut căra 
mai multe fiare" — s-a 
scuzat) în timp ce pe ușa 
din față intra... juriul, for
mat din somități ale inven
tion românești. Bucuros 
că și-a făcut datoria, de- 
punînd exponatele la 
timp, interlocutorul nos
tru s-a strecurat rapid (tot 
pe... ușa din spate 1) și a 
luat primul tren spre Foc
șani. Avea de lucru.

— în timp ce autorul 
pleca pe ușa din spate, in
venția sa urca pe podium... 
pe ușa din față — conchi
de secretarul comitetului 
de partid. De altfel, to
varășul Munteanu a mai 
obținut, cu o altă invenție 
— „mandrina de filetat 
reversibilă" — un bineme
ritat loc I la nivel de mi
nister.

După cum aveam să mai 
aflăm, subinginerul Mun- 
tea.nu este doar unul din
tre numeroșii inventatori 
și inovatori cu care se

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Maricica Puică, medalie de argint 

la Campionatele mondiale de atletism
ROMA 1 (Agerpres). — Marți sea

ra, in cadrul Campionatelor mondia
le de atletism de la Roma, sportiva 
româncă Maricica Puică a obținut 
medalia de argint în proba de 3 000 
m, clasindu-se pe locul al doilea, cu 
timpul de 8’39”45 100, precedată de 
Tatiana Samolenko (U.R.S.S.) — 
8’38"78/100. Pe locul 3 s-a situat 
Ulrike Bruns (R.D.G.) — 8’40”30/100,

CICLISM: „Turul României”
Desfășurată ieri. între Vaslui și 

Piatra Neamț, etapa a III-a a „Tu
rului ciclist al României" a com
portat. pentru prima oară, mai mul
te sprinturi de cățărare. Primul din
tre ele a revenit norvegianului Atle 
Pedersen, urmat de M. Oros și V. 
Mitrache. Celelalte două puncte de 
cățărare au avut ca învingător pe 
Mihai Oros, talonat de rutierii nor
vegieni. in revenire puternică în 
cursul acestei etape. Sprintul cu pre
mii de la Bacău este ciștigat de 
norvegianul F. Nordhagen. La Piatra 
Neamț, primul trece linia de sosire 
și cîștigă etapa A. Pedersen. înre
gistrat pe 145 km in 3 h 48’50”, ur
mat. în același timp, de I. Alexan
dru. L. Covaci. V. Coristantinescu. O. 
Mitran si C. Popa. In clasamentul 
general individual lider se menține 
Valentin Constantinescu. urmat de 
Olimpiu Celea (la 10 sec). L. Covaci, 
(la 35 sec.), I. Alexandru — Steaua 
(la 36 sec). C. Neagoe (la 40 sec), 
C. Popa (la 41 sec).

★
FOTBAL. • Meciul de pregătire și 

verificare, susținut de lotul nostru 
reprezentativ, la Atena, cu echipa 
Panathinaikos. s-a încheiat cu scorul 

de 1—0 pentru gazde. Astăzi. în Po
lonia. lotul nostru joacă o nouă 
partidă de verificare, in compania 
selecționatei țării-gazdă. • în pri
ma etapă a campionatului de fotbal 
al Albaniei s-au inregistrat urmă
toarele rezultate : Tomori — Loko- 
motiva 1—0 ; Besellidhja — Vllaz- 
nia 1—3 ; Skenderbeu — Dinamo 
1—1 ; „17 Nendori" — Partizani 3—1; 
Labinoti — Flamurtari 1—0 ; Apolo- 
nia — Korriku 1—0.

GIMNASTICĂ. Competiția inter
națională feminină de gimnastică 
de la Zalaegerszeg (Ungaria) s-a 
încheiat cu victoria echipei R.D. 
Germane (387.90 puncte) urmată de 
formațiile Ungariei (380,25 puncte) și 
Olandei (373,10 puncte). La indivi
dual compus, pe primul loc s-a si
tuat Doerte Thuemmler (R.D. Ger
mană), cu un total de 77,70 puncte.

MOTOCICLISM. Pe circuitul de la 
Misano Adriatico (Italia) s-au des
fășurat întrecerile unui concurs , din 
cadrul campionatului mondial de 
motociclism viteză. în cea mai dispu
tată cursă, la clasa 500 cmc., vic- 

urmată, Ia rindul său. de Cornelia 
Buerki (Elveția) — 8’40”31/100, Elena 
Romanova (U.R.S.S.) — 8’41”33/100.

Alte rezultate : aruncarea ciocanu
lui : Serghei Litvinov (U.R.S.S.) — 
83,06 m ; 400 m garduri : Edwin
Moses (S.U.A.) — 47”46/100 ; 800 m 
plat : Billy Konchellah (Kenya) — 
l’43”06/100.

Etapa de astăzi, a patra, va purta 
caravana ciclistă de la Piatra Neamț, 
prin O&lobeni, Tirgu Neamț. Fălti
ceni (localități unde vor avea loc 
sprinturi de trecere), pină la Sucea
va. punctul cel mai de nord al tra
seului marii competiții. Distanța de 
parcurs este scurtă (doar 102 km), 
șoseaua, in întregime asfaltată, avind 
un profil ușor vălurit. Relativa rela
xare ce o permite această etapă va 
fi binevenită însă, pentru că. mîine 
chiar, cicliștii vor avea de trecut un 
examen extrem de dificil (poate cel 
mai dificil !) : etapa Suceava — Bis
trița. Cu trei sprinturi de trecere (la 
Cimpulung Moldovenesc, Vatra Dor- 
nei și Prundu Birgăului). cu un pro
fil diferit, avind o lungime serioasă 
(175 km), etapa culminează ca difi
cultate cu cele trei puncte de căță- 
rare de la Mestecăniș, Tihuța și Mă
gura (toate trei de categoria A), pe 
care specialiștii le consideră foarte 
asemănătoare cu cele din „Turul 
Franței"»..

*
toria a revenit americanului Randy 
Mamola („Yamaha"), care a realizat 
o medie orară de 157,193 km. La cla
sa 125. cmc pe primul loc s-a clasat 
italianul Fausto Gresini („Garelli").

VOLEI. Rezultate înregistrate în 
turneul internațional masculin de 
volei „Memorialul Vladimir Savin", 
ce se desfășoară la Tallin : U.R.S.S.
— Franța 3—1 ; Japonia — Polonia 
3—1 ; S.U.A. — Cuba 3—2 ; Bulgaria
— Cehoslovacia 3—1.

BOX. La Marbella (Spania), în 
meci pentru titlul mondial de box la 
categoria „welter" (versiunea WBC) 
englezul Lloyd Honeyghan l-a în
vins prin K.O., în prima repriză, pe 
americanul Gene Hatcher.

HANDBAL. Turneul internațio
nal feminin de handbal desfășurat 
în orașul Olomouc (Cehoslovocia) a 
fost ciștigat de reprezentativa Ceho
slovaciei. învingătoare cu scorul de 
24—20 (10—12) in finala disputată cu 
selecționata R.D. Germane.

HOCHEI. La Hamilton. In meci 
contînd pentru „Cupa Canadei" la 
hochei pe gheață, selecționata Ca
nadei a învins cu scorul de 4—1 
(2—0, 2—1, 0—0) formația Finlandei.

mîndrește întreprinderea 
focșăneană, dintre care 
amintim : subinginerii Io
nel Radu. Teodor Matei. 
Petrică Mîrza ; inginerii : 
Liviu Livescu, Costicâ 
Voicu, Eugen Rîpeanu, 
Dan Lupu, Alexandru Lea- 
ță ; tehnicianul Vasile Fi
lip ; muncitorul Codin 
Săpunaru (Lăcătuș) și alt'i. 
Căutători neobosiți ai nou
lui, ale cărui frontiere le 
explorează cu tenacitate, 
oameni la vîrsta tinereții 
mature, valorificindu-și 
șansa de a lucra intr-o 
uzină modernă, aici pe 
aceste locuri altădată lip
site de industrie, de a 
practica meserii moderne, 
in cele mai bune condiții 
de muncă, de afirmare pe 
care și le-ar fi putut visa. 
Iar dacă muncitorul abia 
sosit la I.S.E.H. s-a crezut 
o clipă in plin mileniu 
trei, numai de el și de to
varăși? lui depinde ca, 
intr-adevăr, prin ceea ce 
înfăptuiesc, laolaltă, prin 
munca lor de zi cu zi, să 
atingă în fapt, cu anticipa
ție, acești parametri. Pa
rametri ce aparțin viitoru
lui, dar și prezentului, 
prin oameni, prin munca 
lor.

Poporul vietnamez sărbătorește 
astăzi împlinirea a 42 de ani de la 
Revoluția din August 1945 — eve
niment de mare însemnătate, care 
și-a găsit încununare prin procla
marea, la 2 septembrie același an, 
a Republicii Democrate Vietnam, 
primul stat al oamenilor muncii în 
Asia de sud-est. însuflețită, orga
nizată și condusă de partidul co
munist, Revoluția din August a 
marcat o schimbare calitativă în 
istoria poporului vietnamez, des- 
chizînd calea înlăturării asupririi și 
exploatării, a făuririi noii orînduiri.

Așa cum este cunoscut, in anii 
ce au urmat, poporul vietnamez 
a fost nevoit să se ridice la luptă 
împotriva forțelor colonialiste, care 
au încercat să lichideze puterea 
revoluționară, să divizeze țara, iar 
apoi împotriva agresiunii imperia
liste. însuflețit de un fierbinte pa
triotism, luptând cu eroism pentru 
apărarea independenței, a cuceri
rilor revoluționare și demnității 
naționale — luptă ce s-a bucurat 
de simpatia și sprijinul forțelor 

înaintate din întreaga lume — 
poporul vietnamez a dobindit o 
strălucită victorie prin eliberarea 
întregului teritoriu și unificarea 
tării, urmată de proclamarea, in 
1976, a Republicii Socialiste Viet

FERESTRE SPRE OAMENI
în Vietnam, țară cu o moșteni

re colonială sumbră, ruinată de pus
tiitorul război împotriva agresiunii 
imperialiste, problema construcții
lor ocupă, de ani și ani. prim-pla- 
nul eforturilor de edificare socia
listă. cu rezultate ce se afirmă tot 
mai pregnant în priveliște si în 
viata oamenilor. Se întemeiază noi 
uzine, exploatări petroliere si mi
niere. se taie prin munți Si prin 
hățișuri de junglă drumuri, se ar
cuiesc peste rîuri si fluvii poduri, 
6e ridică baraje, diguri si sisteme 
de irigații pentru fertilizarea ore- 
zăriilor si. nu in ultimul rînd. se 
clădesc locuințe, noi spatii de e- 
xistență pentru o populație care 
începe să-și asume atributele dem
nității și ale civilizației.

Chestiunea locuințelor, ca si a al
tor construcții, se pune cu un plus 
de acuitate in Sudul vietnamez, de 
la a cărui eliberare s-au împlinit, 
in primăvara aceasta. 12 ani și 
unde.-prin forța împrejurărilor, po
vara moștenirii trecutului e mai a- 
păsătoare ca oriunde. în orașul Ho 
Și Min. vechiul Saigon, cea mai 
mare aglomerare umană a tării 
(peste 3,5 milioane de locuitori),- 
sint. spun statisticile municipalită
ții. si cele mai dificile probleme 
privind condițiile de viată a popu
lației. Anchetele întreprinse aici in 
anii din urmă au depistat nu mai 
puțin de 50 000 de familii care tre
buie strămutate din bidonville-urile 
ce-au înflorit, asemenea unor 
uriașe ciuperci, pe malurile celor 
sase afluenți ai fluviului care stră
bate metropola ; aproape 150 de 
cartiere sint înscrise. în aceleași 
statistici, la „rubrica neagră", ca 
unele în care locuințele sint sub 
pragul admis al unei vieți accep
tabile. Firesc, aceste zone sînt și 
cele în care se concentrează, la 
ceasul de fată, efortul edilitar des
fășurat într-^m ritm de o deosebi
tă intensitate. într-un astfel de loc. 
in sectorul Fu Nhuan. am vizitat 
un microcartier de locuințe noi. nu 
multe. 45 de case cu cite trei în
căperi. frumos lucrate, cu trimiteri 
la stilul arhitectonic tradițional, cu 
strălucitoare pavaie din plăci ce
ramice. cu curți interioare intesa- 
te de arbori si flori si cu — nou
tate în zonă — electricitate. încăl
zire si apă curentă. El a fost con
struit în numai 45 de zile. în ime
diata apropiere — un cvartal de 
blocuri cu cîte 3—4 etaje, unele 
gata, altele în faza de finisare. Nu 
se fac construcții mai mari, ne-au 
explicat gazdele, căci otelul si fie- 
rul-beton necesare acestora sint a*  
nevoie de găsit in Sud. iar a le a- 
duce din Nord, din zonele montane, 
bogate in minereuri, ar implica un 
efort mult prea costisitor, greu de 
admis într-un ceas cu atitea covîr- 
șitoare nevoi de viață. Ce se pier
de în înălțime se cistigă. firesc, pe 
orizontală, dar nu atit prin lărgi
rea orașului, cit. mai ales, prin 
„plombarea" cu noi edificii si an
sambluri arhitectonioe a periferii-, 
lor ce. deseori. îsi întind sinistre-1 
le tentacule de cocioabe nînă in 
centru. Orașul anului 2000 va avea, 
după socotelile demografilor, circa 
5 milioane de locuitori, dacă nu 
chiar mai multi, ceea ce înseam
nă că. anual, vor trebui puse la 
punct, prin construcții, modernizări 

nam. S-au creat astfel condițiile ca 
poporul vietnamez să-și mobilizeze 
întregul potențial material și uman 
in vederea făuririi unei vieți paș
nice, a construirii socialismului.

Pe calea trasată de partid au fost 
înlăturate, în acest răstimp, multe 
din consecințele grele ale războiu
lui, s-au obținut progrese in crearea 
bazei tehnico-materiale a noii orîn
duiri. A crescut producția indus
trială, s-au construit sau se află in 
construcție numeroase întreprinderi 
din domeniile energeticii, siderur
giei, construcțiilor de mașini, bu
nurilor de larg consum. O dezvol
tare considerabilă a cunoscut mica 
industrie, destinată satisfacerii unor 
cerințe locale. De asemenea, pe li
nia eforturilor pentru sporirea pro
ducției agricole, au fost amenajate 
și introduse în circuitul productiv 
noi terenuri, însumînd peste un mi
lion de hectare.

Congresul al VI-lea al P.C. din 
Vietnam, desfășurat in decembrie 
1986. a adoptat importante hotăriri 
pentru depășirea dificultăților apă
rute, pentru modernizarea vieții 
economico-sociale și accelerarea rit
mului de dezvoltare a forțelor de 
producție, dezvoltarea invățămin- 
tului și culturii, pentru ridicarea 

și refaceri, locuințe pentru 100 000 
de oameni.

O întreagă paletă de preocupări 
constructive de amploare si de du
rată ne-a fost dat să remarcăm la 
Saidec, capitala provinciei Dong 
Thap, din Delta Mekongului. Oraș 
vechi, cu parfum de „dâbut du 
siede". cu străzi pavate cu bolo
vani de rîu. care provoacă grea 
suferință roților ■ bicicletelor si pi
cioarelor in sandale ușoare, unica 
incăltăminte tolerată de troni-ce. cu 
clădiri scunde, unele (cele publice) 
de piatră, celelalte (oasele) mai 
mult din stuf, căci si aici piatra 
e scumpă, nu se găsește, o teme
lie de locuință costind cit întrea
ga suprastructură, de la sol la a- 
coperiș. Dar un oraș si o provin
cie in care totul, in panoramele 
largi ca si in detaliu. începe să se 
reintemeieze sub semnul noului. Se 
construiesc uzine, ateliere (in spe
cial manufacturiere, de covoare, de

însemnări 
de călătorie

mobilă, de împletituri din trestie, 
valorificind resursele naturale si 
străvechi iscusințe ale artizanilor 
locului), iar o treime din bugetul 
anual al provinciei e destinată e- 
dificării de locuințe, drumuri si po
duri. între altele, am admirat aici 
ceea ce gazdele au numit, nu fără 
orgoliu, „o raritate în Delta Me
kongului". adică un modern drum 
tăiat prin mlaștini. Mlaștinile, 
pe-aici. sint suverane ; efect al to
rențialelor ploi care cotropesc ți
nutul timp de opt luni pe an. ele 
acoperă mai toate zările, singura 
punte de legătură între așezările o- 
menesti făcînd-o șampanele. acele 
bărci cu coviltire din scoarță de 
bambus ce străbat zi si noapte toa
te apele locurilor. Noul drum lea
gă Saidecul cu Cao Lanh. al doi
lea municipiu al provinciei, reșe
dință a unui vast si bogat dis
trict agricol. Masiv, pavat cu un 
fel de „asfalt" roșu, metalifer, 
foarte dur. adus din munți ne ca
nale si rîuri. în caravane de șle
puri (de data asta, efortul mate
rial si financiar a meritat !). dru
mul traversează mlaștinile ne zeci 
și zeci de kilometri. înălțindu-se 
la 3—4 metri deasupra smîrcurilor 
orezăriilor și avind. prin aceasta, 
și rolul de dig. punînd ordine in 
anele ce nu s-au supus, de cind 
se știu, decit capriciilor anotimpu
rilor. Construcția a durat doi ani, 
s-a lucrat la ea și cu mașini mo
derne. cu uriașe utilaje terasiere, 
nemaivăzute prin junglă, dar si. 
pentru accelerarea ei. cu muncitori 
manuali, cu mii de bărbați si de

TELEGRAME
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Socialiste Vietnam, ani
versarea a 42 de ani de la procla
marea independentei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România a trimis o te
legramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe ale acestei țări. 

nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Vietnam, 
între cele două popoare s-au sta
tornicit raporturi de prietenie și 
solidaritate militantă, care s-au 
afirmat cu deosebită vigoare în pe
rioada luptei împotriva colonialis
mului și agresiunii imperialiste. 
Relațiile de ansamblu româno-viet- 
nameze au cunoscut în anii socia
lismului o dezvoltare pozitivă pe 
plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural. Neîndoielnic că, 
acționîndu-se pe baza înțelegerilor 
la care s-a ajuns cu prilejul întîl- 
nirilor și convorbirilor la nivel 
înalt, de la București și Hanoi, a 
documentelor încheiate, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare vor 
continua să se dezvolte, în intere
sul reciproc, al cauzei socialismu
lui, independentei și păcii în lume.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Socialiste Vietnam, poporul 
român adresează poporului vietna
mez prieten calde felicitări și 
urarea de noi succese in Înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
VI-lea al partidului, în dezvoltarea 
generală a țării.

femei care au cărat piatră cu co- 
bilitele. au sfărfmat-o cu ciocane 
si răngi, sortînd-o si imbinînd-o 
într-o structură de monolit. Efor
turi mari, eforturi aspre, dar răs
cumpărate din plin de operă.

Un adevărat complex de impo
zante construcții — industriale in 
primul rind. dar si social-cultura- 
le. si menite agriculturii — ne-a 
întîmpinat. tot in Sudul vietnamez, 
la Vung Tau, vechiul orășel-stațiu- 
ne de pe coasta Pacificului, spre 
care, de eițiva ani. se îndreaptă 
intens nădejdi de progres ale tării, 
ale economiei ei. La Vung Tau s-a 
descoperit petrol, drept care, peste 
noapte, mica localitate care trăia 
exclusiv din industria hotelurilor și 
a restaurantelor s-a transformat în
tr-un mare, modern si dinamic cen
tru al noului, amplu deschis spre 
viitor. S-a construit s.i se constru
iește aici la toate nivelurile, ne pă- 
mint. sub pămint. pe apă. sub apă. 
deasupra lor ; luxuriantele grădini 
de arbori metalici ai sondelor îsi 
aruncă lianele de conducte spre 
marile nave-platforme de ne care 
se noate fora nînă la adincimi sub
marine de 5 000—6 000 de metri, iar 
Șoselele rectangulare de beton, pe 
care aleargă autocamioane de 100 
de tone, se prelungesc cu danele 
noilor porturi care ocupă Pacificul 
cit vezi cu ochii. Un mare com
plex de rafinărie si petrochimie, 
ridicat pe soseaua dintre Vung Tau 
și orașul Ho Si Min. preia prompt 
noile avuții ale zonei, fructificîn- 
du-le pe o spirală mereu suitoa
re.

întorși în orașul Ho Si Min am 
întilnit. din. nou. imaginea unei vas
te opere constructive in plină în
făptuire. a noilor uzine si fabrici, 
a noilor cartiere de locuințe, a noi
lor edificii-sedii ale culturii, al că
ror accent în peisajul metropolei 
e din zi în zi mai vădit. Am vi
zitat. între multe altele, impună
torul palat cultural „Hoa Binh", 
mindria arhitecților si a construc
torilor orașului, un palat cu o sală 
de spectacole de 2 400 de locuri, cu 
o mare scenă turnantă (20 de me
tri diametru), pe care se pot mon
ta si fastuoase numere de circ, cu 
săli de muzică, cu biblioteci, cu 
terase-cofetării si cu un hol cit un 
stadion, cu pereții si cu podeaua 
placate în ceramică scumpă. Am 
întilnit aici numeroși tineri, nu
meroși copii, unii activînd în di
ferite cercuri artistice, tehnice și 
științifice, alții, pur si simplu, 
plimbindu-se prin frumosul hol si 
pe coridoarele la fel de frumos îm
podobite. cu pas recules, dar si 
ferm, ca unii care se simțeau aici 
stăpîni.

Pentru ei — adică pentru viito
rul tării — nici un efort nu li se 
pare prea mare.

Iile PURCARU

Cu aceeași ocazie, au adresat te
legrame de felicitări unele insti
tuții centrale, organizații de masă 
și obștești din țara noastră insti
tuțiilor și organizațiilor similare 
din R. S. Vietnam.

(Agerpres)



Acțiuni și luări de poziție
Conferința internațională privind relația 

dintre dezarmare și dezvoltare
Adunarea festivă 

de la Hanoi

*

pentru încetarea cursei înarmărilor
Omenirea trebuie ferită de pericolul unui război 

nuclear
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Participanții la reuniunea interna
țională a juriștilor de la New York, 
avind ca temă „Armele nucleare și 
dreptul internațional", au adoptat 
un document in care se cere juriș
tilor din întreaga lume să contri
buie prin acțiuni proprii ia cam
pania ce se desfășoară pe glob 
pentru a feri civilizația de perico
lul unui război nuclear mondial, 
transmite agenția T.A.S.S. Docu
mentul cere, de asemenea, celor 
ce lucrează în domeniul aplicării 
normelor juridice să acționeze

pustiitor
pentru abolirea totală a armelor 
atomice și să proclame caracterul 
ilegal al acestora, ca și al războ
iului nuclear.

Delegații Ia reuniune consideră 
qă războiul atomic este interzis 
prin normele dreptului internațio
nal și constituie o crimă impotriva 
umanității. Participanții cer tutu
ror colegilor .lor din lume să sem
neze apelul impotriva războiului 
nuclear și să promoveze distri
buirea pe scară largă a acestui do
cument.

„Niciodată n-au existat șanse mai bune 
pentru a se ajunge la înțelegeri efective de dezarmare"

BERNA 1 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității la Berna, 
Partidul Socialist Elvețian subli- 

, niază importanța încheierii unui 
I acord sovieto-american privind 
l eliminarea rachetelor nucleare cu 
t rază medie și operativ tactice din 
4 Europa.
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Potrivit comunicatului, citat de 
agenția T.A.S.S., niciodată pină în 
prezent nu au existat șanse mai 
bune pentru a se ajunge la o înțe
legere concretă efectivă pe calea 
trecerii la dezarmare, cu prioritate 
in domeniul nuclear.

Apel adresat guvernului R.F.G. pentru a renunța 
la rachetele „Pershing IA"

BONN 1 (Agerpres). — Repre
zentanții mișcării antirăzboinice 
din R.F.G. au adresat deputaților 
Bundesțagului apelul de a se pro
nunța în favoarea dezarmării, in 
cadrul sesiunii extraordinare a 
parlamentului vest-german. rela
tează agenția T.A.S.S. Documentul 
cere, totodată, guvernului de la 
Bonn să renunțe la rachetele ame-

ricane „Pershing IA". aflate în 
dotarea forțelor armate ale R.F.G. 
Ar fi in interesul destinderii, se 
subliniază in apel, să se procedeze 
la închiderea bazelor militare a- 
mericane din R.F.G.. la retragerea 
rachetelor americane ..Pershing 2“ 
și a rachetelor cu rază medie de 
acțiune de alte tipuri, aflate pe te
ritoriul vest-german.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă dezbaterile 
Conferinței internaționale privind 
relația dintre dezarmare si dezvol
tare. Lucrările scot, in relief convin
gerea majorității covirsitoare a sta
telor si guvernelor lumii potrivit că
reia se cer depuse noi și perseve
rente eforturi pentru oprirea cursei 
iraționale a înarmărilor., pentru re
ducerea bugetelor militare si înfăp
tuirea unor măsuri practice, de dez
armare. in primul rind de dezarma
re nucleară, care să elibereze ome
nirea de pericolul unei conflagrații 
nucleare, de povara apăsătoare a 
înarmărilor si să permită alocarea, 
in folosul progresului și propășirii 
națiunilor, a fondurilor si resurse
lor irosite astăzi pentru crearea unor 
mijloace de distrugere tot mai sofis
ticate.

Reprezentantul Republicii Capului 
Verde a subliniat in discursul său că 
bugetul militar global, care se ri
dică la 1 000 miliarde de dolari a- 
nual. ar fi suficient — dacă ar fi o- 
rientat. în scopuri pașnice — să a-’ 
copere datoria externă a țărilor ,în 
curs de dezvoltare, care totalizează 
aceeași sumă uriașă si să elibereze 
astfel aceste state de o grea povară, 
care afectează in modul cel mai se
rios eforturile lor de dezvoltare și 
progres.

Reprezentantul Elveției a apreciat 
că dezechilibrul existent între fon
durile alocate pentru arme si cele 
destinate economiei constituie o sur
să de tensiune si pericol în relațiile 
internaționale.

Delegatul filipinez a arătat că su- 
prainarmarea si subdezvoltarea con
stituie fenomene care au dus la e-

xacerbarea senzației de insecuritate 
existente pe olan mondial.

Reprezentantul Sudanului a decla
rat că „pacea nu poate fi apărată 
ifrin arme". ..Numai încrederea re
ciprocă si cooperarea pot să asigu
re supraviețuirea umanității", a 
spus el.

La rindul său. șeful delegației Spa
niei a apreciat că ..numai un cli
mat temeinic de încredere în rela
țiile internaționale poate duce la re
ducerea considerabilă a armamente
lor la nivelul fiecărei națiuni". Re
lația dintre dezarmare și dezvolta
re este mai degrabă o problemă de 
voință politică decit una de sim
plă legătură tehnică între două fe
nomene. a afirmat el.

Reprezentanții Bhutanului. Iraku
lui. Ciprului. R.P. Congo. Thailan
dei. Statului Trinidad-Tobago. Etio
piei si ai altor țări au apreciat in 
luările lor de cuvint că actuala con
ferință de la New York are o deo
sebită însemnătate, ea fiind chema
tă să identifice căi si mijloace con
crete de acțiune pentru frinarea 
cursei înarmărilor si a procesului de 
creștere a bugetelor militare si pen
tru orientarea fondurilor si resurse
lor eliberate prin măsuri practice de 
dezarmare in sectorul pașnic, civil, 
pentru progresul si propășirea tutu
ror popoarelor în special ale celor 
din țările rămase in urmă din punct 
de vedere economic.

Paralel cu dezbaterile generale din 
plenara conferinței, lucrările se des
fășoară în cadrul unor comitete și 
comisii, in care isi aduc contribu
ția si reprezentanții unor organiza
ții internaționale neguvernamentale. 
ce examinează diferite aspecte con
crete ale relației dintre dezarmare 
și dezvoltare.

cu prilejul celei de-a 42-a 
aniversări a proclamării 

independenței Vietnamului
HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc o adunare festivă con
sacrată celei de-a 42-a aniversări a 
proclamării independentei Vietnamu
lui. Au.luat parte Nguyen Van Linh, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Vietnam. Vo Chi 
Cong. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.V., președintele Consi
liului de Stat al R.S.V., alti condu
cători de partid și de stat vietna- 
m ezi.

In cuvintarea rostită. Pham Hung, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.V.. președintele Consiliului de 
Miniștri al R S V.. a evocat semnifi
cațiile evenimentului aniversat, evi
dențiind apoi realizările poporului 
vietnamez pe calea construcției so
cialismului. ca si obiectivele ce stau 
în fata oamenilor muncii in etapa 
actuală.

vAGEIMȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PLENARA. După cum transmite 
agenția V.N.A., la Hanoi s-au des
fășurat lucrările plenarei C.C. al 
P.C. din Vietnam, care a dezbătut 
și aprobat un raport al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Vietnam 
privind aplicarea hotăririlor celui 
de-al VI-Iea Congres al partidu
lui. A foșt adoptată o rezoluție în 
problemele conducerii - economice și 
a organizării planificării pe baza 
principiilor autonomiei financiare 
socialiste, sporirii rolului întreprin
derilor și îmbunătățirii radicale a 
mecanismului conducerii econo
mice. în cadrul plenarei a luat 
cuvintul Nguyen Van Linh, secre
tarul general al C.C. al P.C. din 
Vietnam.

tele negocieri, acestea se vor des
fășura prin intermediul lui Diego 
Cordovez. reprezentant personal al 
secretarului general al O.N.U.

Conferință privind neproliferarea armelor nucleare 
în Asia de Sud

ISLAMABAD 1 (Agerpres). — 
La Islamabad ș-au deschis, marți, 
lucrările Conferinței internaționale 
privind neproliferarea armelor nu
cleare în Asia de Sud. După cum 
informează 
participanții — experți din 
membre ale Asociației 
Sud pentru

agenția China Nouă, 
țările 

Asiei de 
Cooperare Regională

și reprezentanți ai Agenției Inter- 
naționale pentru Energia Atomică

— vor dezbate problematica nepro- 
liferării. privită' in context inter
național și regional, perspectivele 
cooperării în Asia de Sud in acest 
domeniu. In cuvîntul inaugural, 
ministrul de externe al Pakista
nului. Sahabzada Yakub Khan, a 
declarat că țara sa se pronunță 
împotriva proliferării armelor nu
cleare in regiune și este dispusă 
să-și aducă contribuția 
eforturile . întreprinse în 
direcție.

Africa - zonă denuclearizată !
ACCRA 1 (Agerpres). — Consi

liul pentru pace și solidaritate din 
Ghana a dat publicității, la Accra, 
un 
un 
te 
de 
sitate pentru luarea unor măsuri 
destinate opririi cursei înarmări
lor. transmite agenția China Nouă.

De asemenea, consiliul se pro
nunță pentru acțiuni care să ducă

document prin care se lansează 
apel tuturor forțelor progresis- 
și iubitoare de pace din lume 
a acționa cu -mai multă inten-

la toate 
această

la aplicarea în practică a 
ției- Organizației Unității 
privind' transformarea Africii 
tr-o zonă lipsită de arme nucleare.

Pe de altă parte, popoarele din 
Africa. Asia și 
chemate să-și 
cu mai multă 
internaționale, 
ția Națiunilor 
Internațională 
rea de nealiniere.

declara- 
Africane 

in-

America Latină sint 
facă auzite glasui 
putere in forumuri 
cum ar fi Organiza- 
Un.ite. Organizația 
a Muncii și mișca-

U.R.S. S. propune începerea imediată de tratative 
privind interzicerea experiențelor nucleare

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Reprezentanța permanentă a 
U.R.S.S. la O.N.U. a adresat secre
tarului general al O.N.U. o notă 
verbală in cadrul căreia sint expuse 
propunerile sovietice privind inter
zicerea totală și generală a expe
riențelor nucleare — transmite a- 
genția T.A.S.S. în conformitate eu 
recomandările O.N.U.. Uniunea So
vietică propune începerea imediată 
de tratative privind interzicerea ex

periențelor nucleare, tratative ce ar 
putea avea loc in orice loc. firește 
cu participarea S.U.A. — se subli
niază in notă, difuzată ca document 
oficial al O.N.U. După cum consi
deră Uniunea Sovietică, elaborarea 
de înțelegeri la tratativele sovieto- 
ameriCane și pregătirea unui tratat 
global in cadrul Conferinței pentru 
dezarmare trebuie să se desfășoare 
în paralel — menționează T.A.S.S.

Comunicat 
ungaro-cehoslovac

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
Scrisori ale miniștrilor de externe iranian și irakian 

adresate secretarului general al O.N.U.
TEHERAN 1 (Agerpres) — Potrivit 

agenției IRNA, artileria iraniană a 
bombardat în ultimele două zile 
obiective economice. industriale și 
instalații petroliere din sudul Iraku
lui. Au fost provocate distrugeri, 
între altele- instalațiilor petroliere 
de la Al Zobeir și Mohammad 
Al-Qasem. centralei electrice Al- 
Haretha. unei uzine de aluminiu din 
Basra, ca și bazelor navale din zona 
Umm Qasr — menționează agenția 
IRNA.

De asemenea, agenția a precizat 
că avioane de luptă iraniene au 
bombardat instalații economice și 
militare din orașul nordic irakian 
Dukan.

★
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Ministrul afacerilor externe al 
Iranului. Aii Akbar Velayati. a a- 
clresat o scrisoare secretarului ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, in care se afirmă că partea 
iraniană ..nu va lăsa fără răspuns 
noile atacuri din partea Irakului" — 
relatează agenția T.A.S.S. Aceste mă
suri de răspuns — se arată, in con
tinuare. in document — vor conti
nua pină cînd Irakul va înceta 
atacurile asupra navelor si obiecti
velor petroliere din regiunea Golfu
lui. In scrisoarea ministrului de ex
terne iranian se spune, de aseme
nea. că. „in urma amestecului Sta
telor Unite, regiunea Golfului se află 
sub amenințarea' extinderii nelimita
te a războiului, ceea ce face nece
sară orientarea eforturilor interna
ționale spre reducerea si lichidarea 
graduală a acestei stări de criză. 
După părerea Iranului, calea spre 
soluționarea crizei din zona Golfu
lui rezidă in abținerea de la atacuri 
asupra navelor. în declararea neutra
lității țărilor care sprijină Irakul și 
în retragerea din zonă a forțelor 
străine" — se menționează in scri
soare.

BAGDAD 1 (Agerpres) — După 
cum anunță agenția INA, avioane 
de luptă irakiene au efectuat noi 
bombardamente impotriva obiecti
velor iraniene în zona Golfului și în 
alte sectoare de operațiuni ale fron
tului, provocîndu-le pierderi în oa
meni și echipament de luptă. Au 
fost lovite, de asemenea, două obiec
tive navale mari în largul coastelor 
Iranului, adaugă agenția.

Pe de altă parte, elicoptere mili
tare au efectuat 33 de misiuni asu
pra unor poziții iraniene și con
centrări de trupe, cauzindu-le pier
deri în oameni și echipament.

★
NAȚIUNILE UNITE 1 (Ag*prșs).

— Intr-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, ministrul de externe al 
Irakului. Tariq Aziz, arată că gu
vernul irakian a considerat oportun, 
după adoptarea de către Consiliul de 
Securitate a rezoluției 598; „să re
ducă operațiunile forțelor sale ar
mate pe uscat, in aer si pe apă și 
să Ie limiteze la acțiuni în cazuri 
deosebite, legate de necesitatea apă
rării țării" — relatează agenția 
T.A.S.S. Irakul, se menționează in 
document, s-a abținut de la acțiuni 
îndreptate împotriva obiectivelor ira
niene pe uscat și De mare, deși a- 
ceste obiective reprezintă o bază 
pentru finanțarea efortului militar al 
Iranului. In scrisoare se. arată, că. 
„întrucît Iranul continuă să comită 
acte de agresiune împotriva Iraku
lui și respinge rezoluția 598; Irakul 
nu se va abține de la acțiuni mili
tare împotriva obiectivelor iraniene. 
Aceste acțiuni militare nu vor afec
ta în nici un fel principiul libertă
ții navigației in. apele internaționale"
— se relevă in scrisoare.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — R.P. 
Ungară și R.S. Cehoslovacă isi 
reafirmă sprijinul față de inițiative
le vizind întărirea păcii in Europa si 
in întreaga lume. Consolidarea secu
rității general-europene — arată co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei efectuate la Bu
dapesta de președintele guvernului 
cehoslovac. Lubomir Strougal, citat 
de agențiile M.T.I. și C.T.K. — ar 
fi facilitată de crearea unui coridor 
denuclearizat intre țările membre 
ale Tratatului de la Varșovia și cele 
ale N.A.T.O.. de instituirea unei zone 
libere de arma chimică în Europa 
centrală. Un pas important pe calea 
eliminării pericolului unei catastro
fe nucleare — menționează docu
mentul — l-ar constitui urgentarea 
încheierii unui acord sovieto-ameri
can cu privire la înlăturarea rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune și a celor operativ-tactice de 
pe continentul european.

Pentru soluționarea 
pe cale pașnică 

a problemei cipriote
NICOSIA 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului. Spyros Kypria- 
nou. a declarat că organizarea unei 
conferințe internaționale in proble
ma cipriotă a devenit o necesitate 
imperioasă, după impasul eforturilor 
depuse in ultimii 13 ani pentru re
zolvarea situației din insulă, trans
mite agenția cipriotă de presă C.N.A. 
El a arătat că guvernul de la Ni
cosia intenționează să ridice aceas
tă problemă in cadrul dezbaterilor 
viitoarei Adunări Generale a O.N.U.

Pe de altă parte președintele Ky- 
prianou a arătat că guvernul Cipru
lui va continua acțiunile diplomati
ce la nivel internațional în vederea 
soluționării oe cale pașnică a pro
blemelor insulei.

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS 1 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). Yasser Arafat, a primit, la 
sediul din Tunis al organizației, o 
delegație americană a asociației 
„Centrul impotriva violenței" — in
formează agenția algeriană de presă 

»A.P.S.. care citează agenția palesti
niană WAFA. Conducătorul O.E.P.— 
precizează aceeași sursă — a expli
cat delegației americane gravitatea 
situației din Orientul Mijlociu în ge
neral și a palestinienilor In special.

—T"............................—  - (din ACTUALITATEA POLITICĂ) .... ........-.................

rs a. Noi fisuri în edificiul apartheidului
Declanșată la 9 august, greva lu

crătorilor de culoare din minele de 
aur și cărbune din Africa de Sud 
s-a încheiat, patronii fiind nevoiți 
să accepte, după îndelungate nego
cieri și tergiversări, o parte din re
vendicările minerilor de culoare 
grupați in Uniunea Națională a Mun
citorilor Mineri (N.U.M.). Printre al
tele.. patronii au acceptat sporirea 
cu 10 la sută a primei pe care mun
citorii o primesc pentru recuperarea 
capacității de muncă, precum și ma
jorarea indemnizației speciale acor
date familiilor minerilor care suferă 
grave accidente de muncă sau dece
dează in timpul activității m subte
ran. Totodată, un număr de circa 
50 000 muncitori care fuseseră conce- 
diati in urma refuzului de a intre- 
rupe greva vor fi reprimiți la mun
că. Amenințările patronilor cu noi 
concedieri dacă greviștii nu-și vor 
Înceta acțiunea lor revendicativă au 
rămas fără ecou și pină la urmă cei 
care au fost siliți să dea înapoi in 
fața solidarității minerilor a fost pa
tronatul. Greviștii nu s-au lăsat in
timidați nici de atacurile in cursul 
cărora au fost folosite gloanțe de 
cauciuc, trase de la mică distanță, 
și grenade cu gaze lacrimogene, care 
au provocat moartea a 10 mineri și 
rănirea altor 500. nici de sutele de 
arestări operate, inclusiv ale lideri
lor sindicali.

Timp de trei săptămini activitatea 
a peste 50 de exploatări miniere de 
aur (R.S.A. ocupă locul intii in lume 
in ce privește extragerea „metalu
lui galben") și cărbune a rămas pa
ralizată. inregistrindu-se pierderi 
zilnice de 30 milioane ranzi (apro
ximativ 15 milioane dolari) și toc
mai aceasta a determinat, pină la 
urmă, concesiile parțiale ale patro
natului.

Greva, a declarat Cyril Ramapho
sa, secretar general al N.U.M.. a de
monstrat creșterea combativității și 
conștientizării întregii clase munci
toare sud-africane in lupta pentru 
egalitate și eliminarea discriminării 
rasiale din R.S.A. La rindul său, 
Jay Naidoo, secretar general al Con
gresului Sindicatelor Sud-Africane, 
a subliniat că succesul mișcării re
vendicative a minerilor se înscrie 
ca o victorie a celor ce muncesc nu 
numai împotriva patronatului, ci și 
• regimului de apartheid în general.

Ampla acțiune a minerilor de cu
loare. care a dominat, evident, scena 
politică și socială a R.S.A.. nu s-a 
înscris ca singura mișcare revendi
cativă cu care este confruntat regi
mul rasist de. la Pretoria. Peste 
20 000 salariați de la poștă și teleco
municații sint în grevă de la 22 iu-

TON POST" — sint de natură eco
nomică. In fond, insă, este vorba ele 
o grevă in jurul unei probleme poli
tice. populația de culoare ridicin- 
du-se împotriva oprimării albilor. 
Greva actuală a minerilor dpbin- 
dește de aceea caracterul dominant 
al unei încercări a puterii, intr-o

Patronii minelor de aur și cărbune, nevoiți să accepte
o parte din revendicările muncitorilor de culoare

în timpul uneia din demonstrațiile de protest ale muncitorilor greviști

mie. Departamentul poștelor și tele- 
comunicațiilor a anunțat că va con
cedia pc muncitorii și funcționarii 
greviști și va angaja alt personal in 
cadrul unor măsuri de restructurare 
a serviciilor sale.

Pe măsura desfășurării acțiunii 
minerilor devenea tot mai clar eșe
cul lamentabil al încercării guver
nanților de Ia Pretoria de a mini
maliza conflictul, de a-I prezenta 
drept o dispută pe plan economic 
între mineri și patroni.

„Motivele acestui conflict — 
nota ziarul american „WÂSHING-

tară in care celelalte forme de auto
afirmare a negrilor sint sever repri
mate". ,

In aceste împrejurări. retra
gerea reprezentantului populației 
metise din guvernul dominat de albi 
a declanșat, .la Johannesburg, o ade
vărată criză" politică. Allan Hen- 
drickse, lider al Partidului laburist, 
care deține majoritatea în Camera 
parlamentului rezervată metișilor, 
s-a opus proiectelor „președintelui" 
Pieter Botha de a prelungi durata 
perioadei legislative cu trei ani. pînă 
în 1992, și cu aceasta timpul de func

ționare a guvernului rasist. Această 
cameră. împreună cu celelalte două 
— a albilor și a cetățenilor R.S.A. 
originari din India — trebuiau să 
sancționeze prin votul a cel puțin 
două treimi din numărul deputaților 
modificarea constituției in sensul 
dorit de guvern. Acum, disputa de
clanșată in lagărul guvernamental 
amină. dacă nu chiar blochează, 
realizarea proiectelor lui Botha.

Situația din R.S.A. are. cum s-a 
mai dovedit și in alte ocazii, și o 
serie de implicații externe. Greva 
minerilor a pus din nou in evidență 
rolul companiilor străine in spriji
nirea rînduielilor rasiste din R.S.A. 
„Anglo-American Corporation" este, 
după cum arată și titulatura, un 
trust care preferă să-și plaseze ca
pitalurile in u.riașa „rezervație" ra
sistă care este Africa de Sud toc
mai pentru că salariile plătite mun
citorilor nu acoperă nici minimul de 
existență al acestora, iar legislația 
sindicală e aproape inexistentă.

De mai bine de o jumătate de 
secol, capitalul străin joacă un rol 
determinant in economia R.S.A. Pes
te 2 000 de monopoluri străine, care 
dispun de capitaluri de 18 miliarde 
dolari, investiți in special in indus
tria minieră, iși desfășoară activita
tea in această țară, ai căror guver
nanți se revendică susținători neclin
tiți ai „valorilor" lumii occidentale. 
„Nici o societate transnațională nu 
poate fi disociată de susținerea pu
terii. militare a regimului rasist de 
la Pretoria", sublinia un lider al 
Congresului sud-african al sindica
telor.

Acesta este contextul in care s-a 
desfășurat acțiunea victorioasă a 
greviștilor de culoare, cea mai mare 
din istoria R.S.A. Represiunile sîn- 
geroase Ia care au recurs autorită
țile de la Pretoria nu au făcut de
cit să sublinieze și mai pregnant na
tura singeroasă a regimului rasist, 
încă o dată s-a adeverit că. oricît 
de brutale, represiunile promotori
lor apartheidului nu pot înăbuși 
mișcarea revendicativă și de eman
cipare a populației de culoare, an
gajată într-o luptă lirză pentru o 
cauză dreaptă ce întrunește sprijinul 
și solidaritatea forțelor progresiste 
și democratice, internaționale.

P. STĂNCESCU

Un interviu al președintelui 
Congresului Național 

African
BELGRAD 1 (Agerpres). — Ințr-un 

interviu acordat agenției Taniug, 
Oliver Tambo președintele Congre
sului Național African a apreciat că 
instituirea stării de urgentă de că
tre guvernanții de la Pretoria a a- 
vut drept singură consecință spori
rea hotărîrii populației de culoare 
sud-africane de a rezista in fața re
gimului de apartheid si de a lupta 
pentru drepturile sale politice,

Avind in vedere măsurile repre
sive prin care regimul de Ia Preto
ria încearcă să-si mențină domina
ția. lupta populației de culoare a 
devenit mult mai complexă si a că
pătat o amploare deosebită, a spus 
el. Astfel, pe lingă Congresul Națio
nal African, și-aU intensificat acțiu
nile organizații de masă cum .ar fi 
Frontul Democratic Unit si Con
gresul Sindicatelor Sud-Africane 
(COSATU).

Ravagiile taifunului 
,,Dina“

TOKIO 1 (Agerpres). — Taifunul 
„Dina", care la I septembrie a atins 
și cea mai. nordică insulă a arhipe
lagului nipon — Hokkaido, a provo
cat mari pagube in 20 de prefecturi 
ale Japoniei. Un bilanț oficial men
ționează că patru persoane si-au 
pierdut viata, una este dată dispă
rută. iar cincizeci au fost rănite. Au 
fost distruse sau. avariate 183 de clă
diri. alte 131 de construcții fiind 
inundate. In șapte localități a. fost 
avariată rețeaua feroviară. Căile ru
tiere au devenit impracticabile in 12 
localități.

SEUL 1 (Agerpres}. — Taifunul ce 
s-a abătut asupra zonelor sudice ale 
peninsulei coreene a provocat moar
tea a 26 de persoane, alte 42 fiind, 
date dispărute. Vintul deosebit de 
puternic a fost Insolit de precipitații, 
în urma cărora s-au produs inunda
ții și alunecări de teren, ce au ava
riat rețele electrice și de cale ferată. 
In largul mării, o navă sud-coreeană 
de pescuit, avind un echipaj de 32 de 
persoane, s-a scufundat, relatează, 
agenția T.A.S.S.

PRIMIRE. Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.. ~ ' - • - -
externe 
Iglesias, aflat 
Germană. Cu 
au apreciat că 
internaționale 
zent este de 
tanță desfășurarea unui dialog po
litic intre țări pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. Totodată s-a 
exprimat părerea comună că reali
zarea unui acord asupra eliminării 
globale a rachetelor cu rază medie 
de acțiune americane și sovietice ar 
putea crea o breșă in direcția unor 
măsuri reale de dezarmare și in 
alte domenii, transmite agenția 
A.D.N.

l-a pfimit pe ministrul de 
al Uruguayului, Enrique 

in vizită în R. D. 
acest prilej, părțile 
in condițiile situației 
complexe din' pre- 
o deosebită impor-

CONVORBIRI. Wu Xueqian. con
silier de stat și ministru al afa
cerilor externe al R. P. Chineze, a 
conferit cu Amadou Mahtar M’Bow, 
director general al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură (UNESCO), aflat 
într-o vizită oficială la Beijing. în 
cursul convorbirilor, au fost exami
nate posibilitățile de extindere și 
aprofundare a cooperării dintre 
China și UNESCO și s-a procedat 
la un schimb de opinii privind 
contribuția organizației la dezvol
tarea educației, științei și culturii 
în lume, la promovarea păcii și 
securității.

CAMPANIE DE REPRESIUNI. în 
continuarea campaniei de repre
siuni declanșate la adresa persoa
nelor cu vederi democratice din 
Paraguay, efective ale politiei re
gimului dictatorial al generalului 
Alfredo Stroessner au procedat la 
arestarea lui Fernando Vera, pre
ședintele Partidului 
Febrerist 1 '
social-democrată. informează agen
ția Prensa Latina — singura for
mațiune politică de opoziție din 
țară recunoscută legal de regim. 
Președintele P.R.F. a fost arestat 
în timpul unei conferințe de presă 
organizate la Asuncion, unde, ală
turi de alți lideri ai opoziției, a 
condamnat politica regimului dic
tatorial. reclamînd pași concreți pe 
calea democratizării vieții politice 
interne.

(P.R.F.)
Revoluționar 
de tendință

PARTIDELE DE OPOZIȚIE din
Salvador au cerut guvernului de- 
mocrat-creștin al președintelui Jose 

. Napoleon Duarte să reia, fără în- 
tirziere. dialogul cu. forțele demo
crate insurecționale din țară, pen
tru a se realiza reconcilierea națio
nală și încetarea stării de război 
intern — relatează agenția Prensa 
Latină.

LA 7 SEPTEMBRIE, la Geneva, 
va începe o nouă rundă de con
vorbiri indirecte intre Afganistan 
și Pakistan, anunță agențiile China 
Nouă și T.A.S.S. Ca și preceden-

DECLARAȚIE. Comitetul Cen
tral al Frontului .Democratic pen
tru Reunificarea Patriei apreciază, 
intr-o declarație, că recurgerea de 
către grupul dictatorial Chun Du 
Hwan — Roh Tae.Woo de la Seul 
la o represiune generală impotriva 
mișcărilor declanșate de muncitori 
și studenți constituie o nouă ofen
sivă menită să blocheze toate ten
dințele spre democratizare in Co
reea de Sud și un preludiu la o 
acțiune vizind prelungirea siste
mului de dictatură. Declarația sub
liniază că dorința instalării unui 
guvern democratic in Coreea de 
Sud se extinde intre oamenii din 
toate categoriile sociale.

GUVERNUL VENEZUELEI a cri
ticat măsurile discriminatorii luate 
de Statele Unite în comerțul cu 
țările latino-americane și caraibie- 
ne. transmite agenția de presă 
VENPRES. Instituind noi tarife va
male pentru importurile de pro
duse petroliere, arată agenția. Sta
tele Unite vor cauza acestor țări 
daune estimate la 400 milioane do
lari in viitorii cinci ani.

ALIANȚA ELECTORALA. Parti
dul Socialist. Acțiunea Populară 
Revoluționară și alte formațiuni 
politice ecuadoriene membre ale 
alianței „Frontul Amplu de Stin
gă" au creat alianța electorală 
„Uniunea Patriotică a Poporului", 
care se va prezenta in alegerile 
prezidențiale din ianuarie, anul vi
itor. cu un candidat unic la func
ția supremă — Frank Vargas Paz- 
zos, transmite agenția Prensa La
tina. In calitate de candidat la 
funcția de vicepreședinte al țării, 
alianța a desemnat pe Enrique 
Ayala. liderul Partidului Socialist, 
fost vicepreședinte al parlamen
tului.

COSTA RICA ȘI NICARAGUA 
au reluat schimburile comerciale 
de frontieră. în scopul consolidă
rii procesului de dezvoltare a zo
nelor limitrofe — s-a anunțat la 
San Jose. Deschiderea noului flux 
de mărfuri in zonele amintite a 
fost marcată printr-o festivitate Ia 
care au luat parte ministrul costa- 
rican al economiei și ministrul 
nicaraguan al comerțului exterior.

TESTARE. Specialiștii N.A.S.A. 
au procedat, pe un poligon din sta
tul Utah, la testarea la sol a noii 
rachete propulsoare („Booster"), 
care va fi montată pe viitoarea na
vetă spațială americană, progra
mată să fie lansată in iunie 1988 — 
relatează agenția China Nouă. Tes
tarea noii rachete s-a desfășurat 
pentru prima dată cu succes, după 
ce alte trei experiențe de acest gen 
au trebuit să fie anulate din cauza 
descoperirii in ultimul moment a 
unor defecțiuni tehnice ale echipa
mentelor componente. Noua rache
tă propulsoare, cu 
lid, are o lungime 
diametru de 3,6 m.

combustibil
de 38 m și

so- 
un

ACCIDENT. La i
Saint, Helena", din 

african Orange, s-a produs un 
accident minier. EI se datorează, 
după toate probabilitățile, unei ex
plozii care ar fi provocat căderea 
liberă a unui ascensor ce cobora o 
forrțlație de mineri intr-un puț a 
cărui profunzime atinge aproape 
1 400 de m. Potrivit unui ultim 
bilanț, opt mineri și-au găsit moar
tea. iar alți 42 sint dați dispăruți.

mina de 
î statul

aur 
sud- 
grav

„Ceasul vieții"
Așadar, in curînd, fiecare din 

cele 139 țări membre ale O.N.U. va 
dispune, prin grija secretariatului 
organizației, de o instalație electro
nică specială, racordată la un cen
tru mondial de date demografice, 
gratie căreia va ști. in fiecare mi
nut. pe bata unor calcule estimati
ve cu un grad ridicat de precizie, 
cu cit a crescut populația tării res
pective și cu cit a crescut, populația 
globului. Un „dar" simbolic prile
juit de marcarea in acest an. la 11 
iulie, a zilei, cină, evident tot pe 
baza estimărilor, s-a calculat că 
cifra populației mondiale a atins 
cinci miliarde. De acum. înainte nu 
va mai li nevoie să așteptăm pu
blicarea unor voluminoase tomuri 
statistice, cu date oricum depășite 
in momentul apariției, pentru a cu
noaște evoluția demografică pe plan 
național și internaționai. va- fi su~ 
ficientă o simplă aruncare a privi
rii pe „ceasul" amintit pentru a 
avea instantaneu in fata ochilor si
tuația existentă chiar in acel mo
ment-! Fascinantă perspectivă, cu 
multiple foloase pentru cei care se 
ocupă cu problemele de planificare 
economică, edilitară, de educație 
etc... etc. In plus, dacă in fiecare 
familie venirea pe lume a unui co
pil este un prilej de bucurie, de ce 
să nu fie un prilej similar de sa
tisfacție și acela de a ști. clipă de 
clipă, cu. cit s4a mărit marea fami
lie a unei națiuni și. in ultimă in
stanță. marea familie planetară din 
care facem cu toții parte 2

Vestea despre apropiata intrare 
in funcțiune a. „ceasului demogra
fic" duce cu gindul la un cu totul 
alt ceas, existent mai . demult, la 
„ceasul atomic", la acea formă 
simbolică, de avertisment care figu
rează pe coperta Buletinului savan- 
ților atomici americani. Pentru a 
atrage atenția popoarelor, a opiniei 
publice asupra amenințării imense 
pe care o implică escalada înarmă
rilor nucleare, savanții americani 
au închipuit un ceas imaginar care 
„măsoară", ce-i drept nu minut cu 
minut, ci lună de lună, primejdia 
anihilării omenirii ca urmare a 
acestei curse spre neant. Nu de
mult ..ceasul, atomic" arăta ora 12 
fără două minute... Poate nu ar 
strica ca. după modelul ceasului de
mografic. să se întocmească și unul 
nuclear, care să se afle ca un per

manent „memento" pe masa de lu
cru a factorilor de decizie ai sta
telor. Ultimele date arată că in. ar
senalele mondiale există intre 55 și 
60 mii focoașe nucleare, suficiente 
pentru a șterge orice urmă. de 
viată de pe întreaga planetă. Dar, 
ca și cum această gigantică putere 
de distrugere nu ar fi de ajuns, ar
senalele respective se măresc zil
nic cu incă trei focoase nucleare. 
Eventual, cele două „ceasuri" ar 
putea fi plasate față, in față. Poate 
aceasta ar constitui un îndemn in 
plus pentru cei in drept, să ia hotă- 
ririle pe care le impun cu atita 
urgentă interesele arzătoare ale 
umanității. $i astfel, spre imensa 
ușurare a omenirii, limbile ceasului 
atomic ar putea să fie date inapoi.

Există astăzi, pentru prima oară 
în epoca atomică pe care din păcate 
o trăim, o șansă istorică ca acest 
lucru să se intimple. Perspectiva 
unui acord privind „dubla opțiune 
zero" — zero rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune și zero ra
chete nucleare operativ tactice — 
la actualele tratative sovieto-ame- 
ricane de la Geneva pare, in pre
zent. mai aproape ca oricind. în
cheierea unui asemenea acord ar 
însemna, dintr-o dată, micșorarea 
arsenalelor existente cu circa 2000 
de focoase, ceea ce. tradus pe ca
dranul „ceasului", ar însemna timp 
prețios ciștigat de umanitate.

Mai răinine. ce-i drept, un impe
diment. și încă unul serios : cele 
12 rachete ..Pershing IA", care, 
potrivit unei poziții, greu de înțe
les. nu ar intru in sfera acestor 
tratative bilaterale, ci ar aparține 
unei „terțe părți". Dar cea mai ele
mentară aritmetică demonstrează 
că zero plus zero fac tot zero și 
nicidecum... 72. Rachetele ..Per
shing IA" trebuie și ele neapărat 
înlăturate pentru că numai astfel in 
■Europa „ceasul atomic" va înceta 
să mai indice pericolul maxim. Pre
vestind momentul dorit cu fervoare 
de tofi locuitorii țării, cind limbile 
acestui ceas vor arăta, in cele din 
urmă, pentru Întreaga planetă ora 
zero, ceea ce va permite celuilalt 
ceas, „ceasul vieții", să-și continue 
nestingherit și triumfător mersul 
înainte.

R. CĂPLESCU
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