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Amplă mobilizare de forțe 
pentru încheierea în cel mai 
scurt timp a însămînțărilor
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Punind in evidență noi căi și posibilități de dezvoltare a colaborării

româno-australiene, in folosul păcii și înțelegerii internaționale

VIZITA OFICIALA fi TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, IN AUSTRALIA

La Centrul cultural 
al statului Queensland

Tn cursul dimineții de miercuri, 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Centrul cultural al statului Queens
land. Inalții oaspeți au fost salutați 
la sosire cu deosebită stimă de mem
bri ai guvernului și de conducerea 
acestei instituții. Exprimînd calda 
gratitudine pentru vizită, din partea 
populației orașului Brisbane și a 
oficialităților capitalei și statului 
Queensland, gazdele au prezentat 
distinșilor oaspeți activitatea care se 
desfășoară în acest așezămint de cul
tură ce reunește o mare bibliotecă, 
galerii de artă, săli de spectacole și 
concerte, expoziții, construcțiile res
pective reprezentînd. în același 
timp, o realizare arhitectonică deo
sebită.

Au fost vizitate cu acest prilej Bi
blioteca statului Queensland și Ga
leria națională de artă, muzeul, pre
cum și opera și sala de concerte ale 
orașului Brisbane, ilustrative pentru 
viața culturală ce se desfășoară in 
capitala statului Queensland.

In continuare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. răspunzind invitației gaz
delor, au vizitat rezervația Lone 
Pine Koala pentru protejarea unbr 
specii de animale din fauna austra
liană.

A fost vizitat, de asemenea, cen
trul orașului Brisbane, remarcabilă 
realizare urbanistică.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați pretutindeni cu simpatie și 
deosebită cordialitate de locuitorii 
capitalei statului Queensland,

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceausescu
b a

și a tovarășei Elena Ceaușescu cu guvernatorul statului
Queensland, Walter Campbell, și doamna Georgina Campbell

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intîlnit, 
miercuri, cu Walter Campbell, gu
vernatorul statului Queensland, și 
doamna Georgina Campbell.

Guvernatorul Walter Campbell și-a 
exprimat satisfacția pentru vizita pe

care distinșii soli al poporului ro
mân o efectuează în Australia — și. 
cu acest prilej, și in statul Queens
land —. care are o semnificație deo
sebită pentru ansamblul raporturilor 
româno-australiene și pentru per
spectivele lor favorabile de dezvol
tare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea priete
nească și a subliniat, la rîndul său, 
că vizita în Australia, in statul 
Queensland, constituie o ilustrare a 
bunelor relații care s-au statornicit 
și se dezvoltă între cele două țări, 
o expresie a dorinței comune de a 
ridica pe un plan superior conlu

crarea dintre ele. corespunzător 
aspirațiilor de pace și progres ale 
popoarelor român și australian.

Intîlnirea. s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă. în- 
scriindu-se ca un moment important 
al convorbirilor la nivel înalt ro
mâno-australiene.

DINEU IN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
OFERIT DE GUVERNATORUL STATULUI 

QUEENSLAND, WALTER CAMPBELL, 
Șl DOAMNA GEORGINA CAMPBELL

în onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, 
miercuri, un dineu de către guver
natorul statului Queensland. Walter 
Campbell, și doamna Georgina 
Campbell.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Andrei. Silviu Curticeanu. loan 
Totu. alte persoane oficiale române.

Au participat lideri politici, mem
bri ai parlamentului, reprezentanți ai 
vieții economice Si culturale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut cordial cu guvernatorul 
W’alter Campbell și soția sa. cu 
personalitățile prezente la dineu, care 
s-a desfășurat într-o ambiantă caldă, 
prietenească.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit un grup de oameni de afaceri

Miercuri după-amiază, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Gavin McDonald, director general 
al companiei Utah Coal, însoțit de 
directorii acesteia, Geoff Lili, Roger 
Harding și Phil Gifford, director al 
societății Mineral Deposits.

A participat tovarășul Ștefan An
drei, viceprim-ministru al guvernu
lui.

Oamenii de afaceri australieni au 
exprimat profunde mulțumiri pen
tru întrevederea acordată, pentru 
atenția manifestată de președintele 
Nicolae Ceaușescu față de promo
varea raporturilor de colaborare eco
nomică dintre România și Australia, 
satisfacția, pentru înțelegerile conve
nite în acest sens in cadrul vizitei, 
care se înscrie ca un eveniment major 
pentru ambele țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat caracterul pozitiv al colabo
rării statornicite intre compania 
Utah Coal și întreprinderi din Româ
nia, experiența acestei conlucrări 
constituind o bună bază pentru dez
voltarea reciproc avantajoasă a rela
țiilor bilaterale.

In cadrul convorbirii, pornindu-se 
de la raporturile bune de conlucra
re dintre compania Utah Coal și în
treprinderi din țara noastră în ceea 
ce privește livrarea de cărbune coc- 
sificabil în schimbul produselor in
dustriale românești, s-a convenit să 
se realizeze, pe această bază, acor
duri de lungă durată, pînă în anul 
2000, care să asigure stabilitate și 
dezvoltare amplă colaborării exis
tente.

o Pînă în seara zilei de 12 aprilie au 
fost semănate peste 2 800 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 52 la sulă din suprafe
țele prevăzute prin programul actualei 
campanii agricole de primăvară

® în cursul zilei de luni s-a înregistrat 
cea mai mare viteză de lucru de la înce
putul acestei campanii, zi în care au fost 
însămînțate cu diferite culturi peste 
250 000 hectare

© în toate unitățile agricole, în toate 
județele se impun măsuri energice pentru 
a folosi mijloacele mecanice la întreaga 
capacitate, pentru a se lucra din zori și 
pînă seara tîrziu la semănat și în două 
schimburi la pregătirea terenului, astfel 
încît de acum să se poată însămînța zilnic 
cel puțin 350 000—400 000 hectare

© Timpul hun și temperatura ridicată 
din sol în toate zonele țârii creează con
diții deosebite pentru a se lucra din plin 
la însămînțarea tuturor culturilor, și cu 
deosebire a porumbului, plantă ce a mai 
rămas de semănat pe mai bine de 1,3 mi
lioane de hectare.

IN PAGINA A III-A: Relatări din județele 
Ialomița, Vîleea și Mureș

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ
A MIJLOACELOR DE PRODUCȚIE

- cerință esențială a fundamentării și realizării sarcinilor de plan
în condițiile dezvoltării intensive 

a economiei românești, perfecțio
narea mecanismului economic re
prezintă o preocupare de prim ordin 
a conducerii partidului și statului. In 
această privință, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. au fost dezbătute o 
serie de măsuri deosebit de impor
tante — elaborate din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului — care 
sint menite să îmbunătățească me
canismul economico-financiar, rela
țiile economice dintre întreprinderi, 
să sporească răspunderea oamenilor 
muncii față de realizarea planului 
național unic, să accentueze preocu
pările pentru ridicarea eficienței 
economice.

Asigurarea echilibrului structural 
dinamic al complexului economiei 
naționale, în condițiile sporirii ro
lului factorilor intensivi de creștere 
economică, situează "în prim plan 
perfecționarea continuă a planifică
rii activității economice, în general, 
și a activității industriale, in special. 
Perfecționarea planificării se impu
ne cu o deosebită acuitate în condi
țiile actualului mecanism economic, 
care conferă un rol superior condu
cerii planificate unitare a economiei 
naționale în elaborarea strategiei 
dezvoltării economico-sociale și în 
realizarea obiectivelor prioritare ale 
acesteia. Astfel, prin sistemul indi
catorilor de plan la nivel macro și 
microeconomic, planificarea trebuie 
să acorde prioritate accentuării la
turilor calitative ale creșterii econo
mice, cursului dezvoltării spre o re
producție de tip puternic intensiv, 
ridicării substanțiale a eficientei in 
toate sectoarele de activitate.

O cale importantă a perfecționării

planificării activității economice o 
constituie îmbunătățirea, in conti
nuare, a mecanismului dc elaborare 
a planului. In acest sens, un rol im
portant revine fundamentării judi
cioase la nivel microeconomic a pro
punerilor de plan. Centralele și în
treprinderile cunosc cel mai bine 
posibilitățile de care dispun și pot 
asigura, prin propunerile lor, folo
sirea rațională a potențialului pro
ductiv existent. în vederea funda
mentării lor corespunzătoare, propu
nerile de plan trebuie să se bazeze 
pe studiul cerințelor pieței interne și 
externe, pe prevederile referitoare 
la dezvoltarea capacităților de pro
ducție, asimilarea de noi produse, 
modernizarea întreprinderii, specia
lizarea și cooperarea cu alte unități, 
precum și pe măsurile adoptate re
feritoare la folosirea mai bună a ca
pacităților de producție, a forței de 
muncă, reducerea consumurilor spe
cifice etc. Este necesar prin urmare 
să crească răspunderea centralelor și 
a întreprinderilor în planificarea 
propriei lor activități, în strînsă le
gătură cu opțiunile generale ale dez
voltării.

In aceste condiții, se impune o mi
nuțioasă fundamentare pe bază de 
calcule tehnico-economice a fiecărui 
indicator de plan în parte — conco
mitent cu asigurarea unei corelări 
judicioase atit a ansamblului indi
catorilor la nivel de întreprindere și 
centrală, cit și a legăturii lor cu 
opțiunile generale ale dezvoltării, cu 
echilibrul și proporțiile la nivel 
macroeconomic.

Perfecționarea continuă a planifi
cării activității industriale necesită 
adincirea sistemului nivelurilor o- 
ricntative și a normativelor de plan

elaborate pe ansamblul economiei, 
pe ministere, centrale, întreprinderi 
și in profil teritorial. Nivelurile 
orientative permit încadrarea judi
cioasă a propunerilor de plan în op
țiunile generale ale dezvoltării eco
nomico-sociale, in timp ce normati
vele reprezintă un puternic factor 
de mobilizare a rezervelor interna 
existente.

O altă direcție de perfecționare a 
planificării activității industriala vi
zează îmbunătățirea secțiunilor pla
nului de dezvoltare economico-socia- 
lă și a sistemului de indicatori pe 
care ii conțin acestea. Se poate apre
cia că în linii generale secțiunile 
actuale ale planului satisfac cerințe
le cu privire la activitatea unităților 
industriale. Cu toate acestea, por
nind de la imperativul sporirii rolu
lui factorilor calitativi, se pot aduce 
în continuare îmbunătățiri conținu
tului secțiunilor de plan, în concor
danță cu cerințele mecanismului eco- ' 
nomico-financiar. Astfel, pornind de 
la necesitatea impulsionării unități
lor industriale in direcția creșterii 
continue a eficienței, în condițiile 
promovării progresului tehnic, uni- ■ 
tățile industriale ar putea planifica ' 
și urmări indicatorul „valoarea 
adăugată", care cuprinde, pe lingă 
valoarea producției nete, și fondul 
de amortizare. Acest- indicator ex- i 
primă partea de valoare pe care o 
unitate industrială a adăugat-o la 
produsul preluat și prelucrat, re- 
flectînd in bună măsură efortul pro
priu al întreprinderii. Utilizarea 
unui asemenea indicator ar permite 
contracararea tendinței unor unități 
de a mări valoarea producției-marfă

(Continuare în pag. a V-a)

Să fii eficient, adică un om la înălțimea 
datoriei de constructor modern

A fi eficient nu mai 
este doar o dorință, ci o ac
țiune de masă în care mi
lioane de convingeri și vo
ințe individuale sint con
centrate intr-o forță unică. 
A fi eficient a devenit im
perativ al conștiinței, con
sens moral.

lr>tr-o întreprindere 
Timișoara, de 
,.Electrometal“, 
vorbit despre 
troducerea în 
bricâție a unor 
produse. de 
mult mai ridicat 
nivel al tehnicității 
decît ce se realiza 
pină atunci, fieca
re dintre ele cerind 
o regindire a între
gului proces al 
muncii și de la 
fiecare om o mult 
mai inaltă cotă de 
eficientă. Pentru unii 
fost chiar momente 
cumpănă...

Întreprinderea străbă
tuse și pînă atunci un 
drum ascendent bine mar
cat (de la produse de larg 
consum, de scăzut nivel 
tehnic, la mașini, agrega
te și instalații electroteh
nice de mare tinută. cu ri- 

nivel de dificultate 
comandă 
moder ni- 

locomotive

din
exemplu, la 

ni 
in- 
fa- 
noi
un

s-a

să fii cu adevărat eficient 
în profesia si în atribuții
le tale de serviciu — po
vestește acum lăcătușul 
șef de echipă Sergiu Lau- 
rinț. In fața componente
lor noului produs, cu atit 
de mari pretenții tehnice, 
cu atit de mici tolerante, 
cp funcționalități care ce
reau atita finețe, noi. lă
cătușii de la montaj, care

proiectanții, o să punem 
mina și pe carte, o să gin- 
dim mai mult, o să trans
pirăm mai mult, o să a,- 
vem mai multe emoții, dar 
va trebui să răzbim ! A 
fost complicat. O echipă e 
alcătuită, normal, din per
sonalități distincte, fiecare 
cu trăsăturile lui de ca
racter. cu puterea lui de 
înțelegere, cu capriciile lui

PATRIA, PATRIOTISMUL

muncă dte
au 
de

dicat
(aparatură de 
pentru tramvaie 
zate, pentru 
electrice si diesel electri
ce. pentru trenurile de 
metrou.
pentru i 
tară etc.), 
era vorba 
tomate de 
industria 
Practic, 
sudură.

— A fost, pentru noi. o 
^lecție despre ce Înseamnă

trenurile 
utilaj modern 

industria alimen- 
. De data aceasta 

despre linii au- 
sudură pentru 
de automobile, 

niște roboti de

ziceam pină atunci că sîn
tem în stare să facem ori
ce, am rămas, pe moment, 
blocați. Aproape nimic din 
ce știam nu se mai potri
vea. Careva dintre noi. in
timidat, a zis, intr-un tir- 
ziu, că nu prea ar fi de 
noi treaba asta, să ne dăm 
deoparte, că decit să stri
căm mai bine lăsăm pe 
alții. Părea judicios ce 
spunea el. Dar... pe care 
alții să-i fi lăsat să facă 
treaba aceea ? Existau 
alții mai priceputi decit 
noi ? Nu aveam noi fai
ma că sintem cei mai... 
grozavi ? Am refuzat ca
tegoric ideea lui. O să ne 
fie greu, am zis. dar noi 
și nu alții trebuie să fim 
în stare de o treabă ca 
asta. O să cerem documen
tație, o să discutăm si cu

cită forță poate să-țl dea. 
Cit de eficient te poate 
face ! Așa că am scos-o 
cu bine la capăt. întreprin
derea noastră si-a montat 
la Pitești cele 15 linii au
tomate de sudură, fiind 
prima care s-a achitat de 
obligații la noua capacita
te de producție ce se in
stala acolo.

Episodul acesta. istori
sit aici poate cu 
prea multe detalii, 

, nu e pentru ni
meni din România 
de azi 
văzut 
zit. 
poarta 
zine. 
si> veți 
fel de 
trăit și trăiesc me
reu colectivele 
muncitorești de la 

angajate intr-un pro- 
de autodepășire. de 

ofensivă asupra 
PrO-

ceva nemai- 
si nemaiau- 
Intrati pe 
oricărei u- 

interesați-vă 
afla că ast- 
momente au

nol, 
ces 
continuă 
presupuselor limite, 
ba eficienței se trece nu'

uneori, cu gradul său de 
pregătire... In mod obiș
nuit. toate astea duc la a- 
titudini diferite... De data 
asta, in fața acestui mo
ment de cumpănă toți au mai în confruntarea cu li- 
reacționat la fel. O foarte 
strinsă coeziune s-a pro
dus în echipă. Aveam toți 
un singur 
scop. Toți 
care idee 
nam critic 
meni nu s-a plîns de obo
seală sau că e mai împo
vărat decît alții, cînd unul 
n-a știut ceva nu i-a fost 
rușine să-i întrebe ne cei
lalți.......Să iasă ! Să dove
dim ce sîntem în stare !“ 
Știam că aceste linii auto
mate de sudură, altădată 
aduse din import, acum 
trebuiau făcute in tară, a- 
nume de către noi, iar 
gindul ăsta n-aveți idee

gind. un singur 
aveau idei, fie- 
nouă o exami- 
în colectiv. Ni

mitele proprii, în efortul 
depășirii lor. întrebați și 
veți afla apoi că. peste 
tot, combustia internă a 
unei atare forțe morala 
este tocmai conștiința par
ticipării efective la reali
zări, care să-i dea țării 
noastre puterea de a M 
depăși pe sine.

A fi eficient. spuneam, 
este o stare morală, ea se 
instalează în noi o dată cu. 
sentimentul datoriei fată 
de colectivitatea căreia ii 
aparținem cu trup si su- 
flet. I-am întrebat despre 
resorturile si modul da 
manifestare a eficientei

(Continuare in pag, a V-a)^
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RĂSPUNDEREA, ORDINEA, DISCIPLINA- 

preocupări permanente pe agenda de lucru a comuniștilor
îndeplinirea sarcinilor tot mai mari și mai com

plexe ale dezvoltării noastre economico-sociale, ale 
ridicării țării pe noi trepte de civilizație și progres 
reclamă din partea tuturor comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii o înaltă răspundere politică și profe
sională, o disciplină și o ordine desăvirșite. La ple
nara C.C. al P.C.R. din 28—29 martie a.c. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a 
subliniat din nou necesitatea intăririi răspunderii, a 
disciplinei, a spiritului de partid in vederea înde

plinirii exemplare a sarcinilor de plan și a progra
melor din acest an și din întregul cincinal.

O investigație întreprinsă in municipiul TURDA 
pune în evidență preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid pentru întărirea continuă a răspunde
rii, ordinii și disciplinei, pentru dezvoltarea unui cli
mat care să asigure înfăptuirea întocmai a liniei po
litice a partidului, a prevederilor statutare, a hotă- 
ririlor adoptate și a legilor țârii.

Un obiectiv major: 
dezvoltarea conștiinței 

înaintate
Discuția cu tovarășul Eugen Șipos, 

prim-secretar al comitetului munici
pal de partid Turda, pornește de la 
faptul că in cursul acestei luni ne 
ordinea de zi a adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază a fost în
scris, ca un punct distinct, și acela 
intitulat : „Disciplina — lege orga
nică a partidului nostru, trăsătură 
definitorie a comunistului".

— De ce ați considerat necesară 
includerea acestui punct pe ordinea 
de zi ?

— Noi ne preocupăm în mod con
tinuu. constant de întărirea discipli
nei de partid care imprimă unitate 
de voință și acțiune în tot ce ne pro
punem să realizăm, asigură creș
terea rolului conducător ai organi
zațiilor de partid, sporește capacita
tea lor de a uni eforturile oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Analizele întreprinse re
cent de comitetul municipal de 
partid, de biroul și secretariatul a- 
cestuia au pus în evidentă — pe 
lingă rezultatele bune pe planul în
tăririi numerice și calitative a or
ganizațiilor de partid, al sporirii spi
ritului partinic, revoluționar — si 
unele deficiente, unele stări de lu
cruri negative atît în ce privește sti
lul și metodele de muncă ale unor 
organe de partid, cît, mai ales, ale 
unor comuniști care nu au înțeles că, 
în calitatea lor de membri ai parti
dului. trebuie să fie exemplu de co
rectitudine. de spirit de dăruire si 
de abnegație. Astfel, în unele unități, 
cum sint întreprinderea de sticlă, 
„Electroceramica", cooperativa „Po- 
taisa", „I.C.S. Alimentara, coopera
tivele agricole de producție Poiana 
și Unirea s-au manifestat încălcări 
ale disciplinei de producție, cu re
zultate negative asupra îndeplinirii 
planului și încadrării în consumuri, 
precum și abateri de la disciplina 
de partid, de la normele muncii si 
vieții comuniștilor. Cunoscind ase
menea aspecte, analizînd cauzele lor. 
am luat, de fiecare dată, măsurile 
necesare.

— Ca. de pildă 3
— însăși discutarea în toate orga

nizațiile de partid a necesității întă

Inul-pe poarta din fată a modei
De ce se poartă inul sl tocmai 

acum, se vor întreba, poate, fe
meile de la sate obișnuite să-l lea
să și să-l metamorfozeze in cămăși 
alese sau in cine știe ce meșteșugi
te ștergare ? De ce inul, se vor 
mira, poate, adolescentele învățate 
cu bluze vaporoase din mătăsuri 
fine și fuste din tergal ? Ei. da. sint 
citeva virtuți redescoperite ale a- 
cestei. străvechi țesături intrate in 
actualitate pe poarta din fată a 
modei.

Motivele redescoperirii virtuților 
inului ni le relevă cițiva dintre 
specialiștii Centrului de cercetare 
și proiectare a îmbrăcămintei din 
cadrul Centralei industriei confec
țiilor București. . „Pornind de la 
ideea valorificării superioare a re
surselor tării, cercetătorii noștri — 
ne spune Teodora Babii, directorul 
centrului, au realizat o gamă va
riată de modele din in și tip m 
în amestec cu alte fibre, folosind 
tehnologii adecvate care să confere 
suplețe și confort produsului". Iată 
dar că tehnica a reinnobilat aceas
tă fibră. In scurt timp, modelele, 
in jur de 350 (pentru femei, băr
bați si copii), realizate de acest 
centru de cercetare si de celelalte 
întreprinderi ale centralelor din 
București, Bacău. Sibiu, au fost 
omologate și contractate. „Concret, 
s-a realizat o colecție amplă de 
modele, intervine Lucian Blaga, 
specialist in materie, care întru
nesc toate calitățile' liniei modei 
primăvară-vară. Interesul crescut 
al unor firme reputate din Franța, 
Italia, R.F.G., S.U.A. etc. pentru 

ririi disciplinei, a spiritului de ordi
ne și de răspundere constituie o ase
menea măsură. Milităm prin munca 
de zi cu zi, prin propaganda de 
partid, prin activul de partid pentru 
dezvoltarea unor atitudini înaintate, 
pentru cunoașterea temeinică a ho- 
tăririlor de partid și legilor țării, în

IN MUNICIPIUL TURDA

deosebi a reglementărilor ce privesc 
activitatea economică, disciplina teh
nologică și de producție. Punem 'in 
aocent deosebit pe două elemente. 
Primul — discutarea operativă a ce
lor dinții aspecte de indisciplină, in
diferent de gravitatea lor, supu
nerea lor atenției opiniei publice, 
dezbaterii în organizațiile de partid 
pentru a asigura oportunitatea oi 
eficienta măsurilor. Al doilea — pre
venirea încălcărilor grave care im
pun aplicarea măsurilor statutare, 
crearea unui climat care să determi
ne respectarea strictă a normelor co
muniste, a legii, a simțămîntului da
toriei. Consider că îmbinarea aces
tor două elemente este in spiritul 
politicii profund umaniste a parti
dului nostru, al grijii pentru oameni, 
pentru formarea și dezvoltarea con
științei lor înaintate.

Aceiași oameni, 
alta atitudine

Pentru întreaga țară. Turda repre
zintă un puternic centru de produc
ție a materialelor de construcții de 
tot felul. Aceasta este „nota" aparte 
care dă astăzi ..profilul" străvechiu
lui municipiu de pe Arieș. Și totuși, 
cu puțină vreme in urmă, pe fondul 
unor realizări bune în ansamblu, 
ceva se dereglase in activitatea 
uneia dintre cele mai jmportante 
secții ale întreprinderii de materiale 
de construcții : secția PREMO. cea 
care produce tuburi de presiune din 
beton armat și tuburi de canalizare* 
Dereglările s-au ivit mai ales in pro

țesăturile din in și în amestec con
firmă o dată in plus tendința as
cendentă și la noi în țară in ce 
privește realizarea unor confecții 
de acest gen".

Dacă în trecut, șifonabilitatea a- 
cestul material era considerată un 
defect, astăzi, prin tendințele mo
del internaționale, defectul a de
venit o calitate intrinsecă. Apre
ciată de conducerile celor două 
ministere — Ministerul Comerțului 
Interior și Ministerul Industriei 
Ușoare — colecția de confecții din 
in și tip in a fost supusă dezbaterii 
critice a reprezentanților întreprin
derilor comerciale cu ridicata si a- 
mănuntul. Concluzia ? S-au primit 
comenzi pentru citeva sute de mii 
de confecții cu livrare in lunile 
aprilie, mai, iunie. Nota bene : 
Întreprinderea de confecții si trico
taje din București — cea mai mare 
producătoare a industriei ușoare 
românești — a executat in avans 
și a început livrările încă din luna 
martie a unor sortimente de con
fecții tip in către I.C.R.T.T. Bucu
rești. I.C.L. „Universal" care are 
un număr mare de magazine in 
Capitală, I.C.D. „Bucur-Obor", I.C.S. 
„Unirea", I.C.S. „Cocor", I.C.S. 
„Romarta". Iată numai citeva din 
produsele livrate : compleuri, -bluze, 
rochii, fuste, bleizere, jachete, pan
taloni, sacouri. costume bărbătești 
intr-o bogată gamă coloristică, 
prioritare fiind, de astă dată, pas
telurile. degradeurile și țesăturile 
in dungi și carouri. De precizat că 
variantele din țesături de in se 
regăsesc și in ținuta vestimentară 
de ocazie. Sortimente similare au 

cesul, ceva mai complicat, de pro
ducere a tuburilor de presiune nece
sare marilor sisteme de irigații si 
conductelor de aducțiune a apei po
tabile. Ce s-a intîmplat. de fapt ? 
Au fost neglijate tocmai aspectele 
de disciplină tehnologică și a muncii. 
Pină ce se organizau, nină ce se

aprovizionau cu cele necesare, pro
gramul efectiv de lucru al celor de 
la PREMO incepea mai tîrziu. doza
jul cimentului și tratamentele ter
mice se făceau de mihtuială, oame
nii umblau de ici-colo fără rost. Re
zultatul ? La standul de încercări se 
înregistrau multe rebuturi sau de
clasări. Acestea au dus întreprinde
rea pe ultimele locuri in cadrul Cen
tralei materialelor de construcții.

— Este și vina noastră că n-am 
intervenit ia timp, dar oină la urmă 
am făcut-o energic, ne spune maistrul 
Dorel Marcu. secretarul comitetului 
de partid. Analiza întreprinsă de 
consiliul de control muncitoresc a 
pus in evidență activitatea necores
punzătoare a biroului organizației de 
bază de la secția PREMO care a ne
glijat aspectele disciplinei, a dat 
dovadă de pasivitate, s-a împăcat cu 
lipsurile, cu justificările. împotriva 
acestei stări de lucruri au luat ati
tudine hotărită numeroși comuniști, 
ca operatorul Florian Soporan, mais
trul Petru Ciurea. mașiniștii loan 
Paing și Alexandru Marc si alții, 
care au cerut să fie reintronat spi
ritul de ordine și disciplină, caracte
ristic dintotdeauna acestui colectiv 
muncitoresc. întărirea biroului orga
nizației de bază, alegerea unui nou 
secretar, imprimarea unui nou spi
rit de muncă, dinamic, operativ, a- 
propiat de oameni au creat premi
sele schimbării radicale a situației. 
Cei care n-au înțeles să se integreze 
acestui curs, cum a fost cazul șefilor 
de echipă Dumitru Moceanu și loan 
Chindriș. care continuau să nu or
ganizeze bine munca formațiilor și 

fost livrate de l.C.T.B. și unor în
treprinderi comerciale din tară 
(Craiova, Botoșani, Ploiești. Cluj- 
Napoca). ne confirmă șeful servi
ciului de desfacere al Centralei in
dustriei de confecții. Dinu Sava. 
Mai mult, o serie de întreprinderi 
cunoscute in arta confecțiilor, ca 
I.C. Rimnicu Sărat, I.C. Craiova, 
I.C. Focșani, I.C. Călărași, vor pro
duce și vor livra pieței o diversi
tate de confecții din in.

Pentru a realiza seriozitatea cu 
care a fost tratată din punct de 
vedere industrial problema inului, 
să amintim doar că pentru execu
tarea produselor din țesăturile a- 
mintite s-au stabilit linii tehnolo
gice moderne la cei mai buni pro
ducători. E vorba, cu alte cuvinte, 
după cum susțin specialiștii mai 
sus citați, de un „program" de con
fecții. Si țesăturile prin care se 
realizează acest „program" sint 
produse de întreprinderi a căror 
faimă a depășit de mult fruntariile 
țării : „Integrata de in" Pașcani, 
„Intex" Păulesti, ..Prodin" Bucu
rești. „Integrata de in" Zalău, Bo
toșani, Balotești.

Răcoroase, cu grad înalt de pre
lucrare. la un nivel estetic similar 
produselor de gen pe plan mon
dial. aceste țesături de in, transpu
se de imaginația creatorilor in con
fecții moderne, puse la dispoziția 
cumpărătorilor prin raioanele spe
cializate ale magazinelor comerțu
lui de stat, vor apărea curind pe 
străzile țării intr-o explozie flo
rală.

M. CUIBUȘ 

să nu’respecte disciplina tehnologică, 
au fost inlocuiți. Acum, membrii 
biroului de partid răspund concret 
de fiecare sector de producție și a 
fost întărită asistenta tehnică pe 
schimburi.

— Cu ce rezultate s-au soldat ac
țiunile întreprinse ?

— Cu reintrarea în normal 1 Cu a- 
ceiași oameni, dar cu un alt climat 
de ordine și disciplină secția PREMO 
a făcut ca întreprinderea să ocupe in 
ultimul timp locul I pe centrală pri
vind calitatea produselor. Asta în
seamnă. pentru noi normal 1

Acțiuni eficiente, 
cu caracter de masa

La întărirea răspunderii, a ordinii 
și disciplinei își aduc contribuția lor 
specifică și organizațiile de masă si 
obștești. în această privință, tovară
șul loan Istrate, președintele consi
liului municipal al sindicatelor, men
ționează :

— îndrumați de comitetul munici
pal de partid, am întreprins nu
meroase acțiuni care au cuprins o 
masă mare de oameni. Astfel, de 
curînd s-a desfășurat „luna educației 
juridice". Dezbaterile, simpozioanele, 
expunerile, adaptate la specificul 
fiecărei unități, au avut drept scop 
cunoașterea mai bună a legilor, a 
prevederilor Codului muncii, a re
gulamentelor de ordine interioară. 
La întreprinderile chimică și de sti
clărie. la Combinatul de lianți și ma
teriale refractare am organizat ac
țiunea „Cuvîntul opiniei publice", ce 
cuprinde dezbateri „de caz". vitrine 
ale calității, expoziții de caricaturi și 
de fotografii, programe adecvate la 
concret ale grupurilor satirice si bri
găzilor artistice. Li se adaugă alte 
acțiuni, cum ar fi „Sfatul maiștrilor", 
activitățile de la cluburile muncito
rești, din grupele sindicale.

— Așadar, răspunderea, ordinea si 
disciplina sint si pentru dumnea
voastră preocupări aflate constant la 
ordinea zilei.

— E firesc ! Turda și-a creat in 
anii socialismului reputația de furni
zor al marilor șantiere ale țării. La 
noi aproape, tot ce se face e destinat 
construcțiilor României. Iar fiecare 
construcție este. în felul ei. nu nu
mai o arhitectură a liniilor, a for
melor exterioare, ci și o armonie in
terioară a calculelor precise, a ordi
nii și disciplinei constructive care-i 
dă nu doar frumusețe, ci și trăinicie. 
Fiecare înglobează o mare răspun
dere pentru prezent și viitor.

Gh. ATANAS1U 
Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii*

Excursii
cu trenuri speciale 

pe Litoral
și în Delta Dunării

în această perioadă oficiile 
județene de turism și I.T.H.R. 
București organizează nume
roase și atractive excursii cu 
trenuri speciale pe Litoral și 
în Delta Dunării. Durata și data 
plecării în excursie sint la la
titudinea fiecărui participant. 
Mai cu seamă că, atît pe Li
toral, cit si in Deltă, gazdele sint 
pregătite să-și primească oaspe
ții în hoteluri confortabile, să 
Ie asigure rhasa in restauran
te de calitate, să Ie ofere un 
bogat și variat program de a- 
grement. Iată și citeva din atri
butele unei excursii cu trenuri 
speciale pe Litoral în acest 
sezon : comodă, convenabilă, 
rapidă !

Detaliile privind acest gen de 
excursii pot fi aflate la agen
țiile oficiilor județene de tu
rism, filialele I.T.H.R. Bucu
rești. precum și la comisiile 
pentru turismul de masă din în
treprinderi și instituții.

STILUL DE MUNCĂ AL CONSILIILOR POPULARE 
-LA NIVELUL ACTUALELOR EXIGENȚE!

Adunarea s-a ținut vremea a trecut 
dar aplicarea propunerilor întîrzie...

Audiența pe care am solicitat-o a 
părut firească tovarășului I. Tru- 
țescu. director general al direcției 
care se ocupă pe plan republican de 
producerea și achiziționarea legume
lor și fructelor. Din partea cui venim? 
Din partea tovarășului Mihai. Care 
Mihai? Mihai Ion, țăran. Care țăran? 
Din Balta Doamnei, județul Praho
va. în fata căruia tovarășul 'director 
general s-a angajat astă vară că va 
trimite vestiților legumicultori din 
comună șapte kilograme de sămință 
de tomate soiul „Vemone".

Probabil că tot astfel ar fi fost 
primiți și reprezentanții comunei. 
Doar știam cu cită nerăbdare aștepta 
„Vemonele" Mihai Ion, împreună cu 
consătenii lui. Care-1 întrebau mereu 
— M. I. este deputat — punîndu-1 
toată ziua să se intereseze ce-i cu 
cele promise. Pentru ei, o promi
siune făcută și nerespectată este de 
neimaginat. Și nu numai pentru ei.

Așadar, o problemă de principiu : 
cuvîntul dat. Și o altă problemă, tot 
de principiu : modul de a înțelege 
deplasările pe teren, rostul lor. Și 
o a treia problemă tot de principiu : 
utilitatea ședințelor de diferite ti
puri. Pentru că subiectul acestui ar
ticol a început să se depene, in urmă 
cu trei < luni, la o ședință. La adu
narea semestrială a cetățenilor din 
comuna amintită.

De fapt, a fost o adunare a cetă
țenilor mai mult cu numele. 11 ță
rani plus 7 funcționari ai consiliului 
popular plus 7 cadre din birourile și 
magazinele cooperației, directorul 
școlii și doctorița. Cu prezidiul for
mat din 3 persoane; cu tot — 30 de 
participanți. numărați unul cite li
nul. Exact unu la sută din numărul 
locuitorilor comunei.

Excesiv de modestă participare Ia 
o astfel de întrunire, cea mai largă 
formă instituționalizată de legătură 
a unui consiliu popular cu cetățenii 
pe care se sprijină, cu care și pen
tru care trebuie să funcționeze. „Sint 
prea multe ședințe in aceste zile ’• 
Și instruirea propagandiștilor, și o 
analiză la nivel de C.U.A.S.C.... De 
aia n-am avut participare" — ne 
spunea primarul Ion Crăciun la ie
șirea din clădirea unde avusese loc 
adunarea. îi întrebăm pe primii oa
meni întilniți in cale. Unul nici nu 
auzise de adunare (Nicolae Andrei). 
„L-ani văzut pe primar că se duce 
spre școrffă. dar mi-am zis că merg 
doar mai marii comunei" (Maria 
Mânu). Cum se vede, nu aglomera
rea ședințelor pe agenda perioadei a 
fost pricina caracterului extrem de 
restrins al adunării, ci anonimatul 
ei. O fi fost si agenda Încărcată, 
pentru o anumită categorie de invi
tați. dar adunarea cetățenilor tre
buia să se bazeze. în primul rind, 
așa cum ii este și rostul, pe parti
ciparea largă a celor mai puțin ocu
pați cu ședințele și care, neîndoielnic, 
aveau și ei destule idei, propuneri și 
observații de exprimat. Pentru că, 
așa cum ne-am convins, ei doresc, 
pot și trebuie să contribuie, prin ex
periența și exigențele lor. cu răspun
dere civică, la rezolvarea probleme
lor obștești.

Pentru asta e nevoie Insă să se 
manifeste din partea reprezentanți
lor consiliului popular o reală do
rință de a asculta, capta si valori

In centrul orașului Zalău Foto i E. Dichiseanu

fica opiniile oamenilor. Modul delă
sător in care fusese făcută mobili
zarea la Balta Doamnei corespundea 
nu unei asemenea optici active, di
namice. real interesate de organiza
rea si desfășurarea întilnirilor cu ce
tățenii. ci. mai curînd. dialogului 
purtat de doi dintre aceștia la ter
minarea adunării : „Ne adunarăm ca 
să ne stringem". — „Ba nu. măi ! 
Ne-am strins ca să ne adunăm !“.

Părea ciudată această resemnare 
fată de caracterul viu. literalmente 
interesant, al dezbaterilor. în total 
contrast cu caracterul de cerc intim 
al participării, o parte dintre putinii 
prezenți ridicaseră chestiuni de cea 
mai mare importanță pentru munca 
lor. pentru viata comunei, de pe po
ziții de maturitate socială, cu rea
lism. bună cunoaștere a posibilități
lor și înțelegere a necesităților. Și, 
fapt semnificativ — acordind priori
tate activității economice.

Am notat atunci o parte din ele, 
cu intenția de a le urmări în timp.
• Comuna' este reputată prin gră

dinărit intensiv, dar nu primește la 
vreme semințele de soi necesare. 
„Vara nu mai e loc de delegați — 
spunea cu ironie un vorbitor. Toți se 
zbat să ceară producție. Dar acum, 
cind se asigură producția de la vară, 
nimeni nu apare să ne întrebe : ce 
mai trebuie". Și se tot dădea, ca 
exemplu obsedant pentru ei. promi
siunea de sămință „Vemone".

• Nivelul achizițiilor este sub 
orice critică. Anul trecut, cooperația 
nu a preluat din gospodăriile popu
lației nici măcar o pasăre. Pe de o 
parte — relevau cetățenii — s-ar 
putea amenaja o crescătorie de rațe, 
pe de alta, ar trebui să se depă
șească imobilismul total al activului 
cooperației, care nu se preocupă nici 
de aprovizionarea cu materiale strict 
necesare grădinăritului, nici de de
blocarea magazinelor de anumite 
mărfuri, care zac în rafturi de ani 
și ani și pe care nu le va cumpăra 
niciodată nimeni.

• Pămintul e fertil, dar organiza
rea muncii la C.A.P. nu e de loc cum 
ar trebui. „Noi nu ne-am îndeplinit 
nici pe departe planul — spunea un 
vorbitor — dar dacă ar auzi alte 
C.A.P.-uri cît de scăzute sint cifrei e 
noastre de plan, le-ar lua în den- 
dere".

• Stabilite din birou, de la PIo-. 
iești, sarcinile pe 1988 prevăd să se 
achiziționeze unele fructe — căpșuni, 
cireși, nuci — inexistente pe raza 
comunei. Chiar dacă arborii și sto- 
lonii respectivi ar fi sădiți acum, tot 
n-ar rodi in acest an.

Oamenii vorbeau cu pasiune, in
teres și convingere, deși în sală 
nu se aflau nici cei care le-au 
promis semințe de soi pentru toma
te. nici reprezentanții C.A.P.. nici ai 
planificatorilor după principiul „Cind 
o face plopul pete..." Se bazau, pro
babil. pe speranța cît se poate de 
normală că reprezentanții lor. aleșii 
comunei, care conduceau dezbaterea, 
vor avea grijă să transmită ei foru
rilor in drept importantele sugestii 
formulate și să nu se lase pină ce 
treburile nu se rezolvă.

A fost și speranța noastră. Am fi 
dorit să scriem un articol care să 
infirme acel pesimist schimb de re
plici intre cei doi participând, ofe

rind argumente că. oricît de restrin- 
să a fost, adunarea nu s-a reunit... 
ca să se tină.

Din păcate, modesta participare își 
avea tilcul ei. reflecta o stare de 
apatie birocratică, incompatibilă cu 
spiritul democrației socialiste, cu un 
stil de muncă adecvat exigențelor 
sporite aflate în fata consiliilor 
populare, cu scopul major al vitali
zării activității economico-sociale din 
comună. A trecut o grămadă de vre
me, a avut loc importantul eveni
ment al Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, sar
cini deosebite ee conturează în 
fața organelor locale democratice 
ale puterii și administrației de 
stat, dar propunerile făcute în 
adunarea cetățenilor au rămas pe 
hîrtie. Cu excepția criticilor adre
sate conducerii C.A.P. — al că
ror efect nu se va putea vedea decit 
prin viitoarele recolte — nu s-au 
văzut semne de abordare mai insis
tentă. mai participativă, a probleme
lor. Fructele pentru care nu există 
arbori au rămas sarcină de achiziții. 
Mărfurile balast au rămas nesortate. 
La sfirsitul lunii ianuarie legumicul
torii solicitau cu nerăbdare folie și 
cuie, atunci fiind momentul amena
jării de solarii, iar condițiile iernii 
permițind recolte timpurii ; s-a spus 
in adunare că folia e gata adusă, iar 
cuiele nu constituie o problemă, dar 
la mijlocul lui martie încă nu fu
sese asigurat întregul necesar.

Curios este destinul mult rivnite- 
lor semințe de tomate „Vemone". 
Producătorii așteptau 7 kg. în depo
zitul I.L.F. Prahova au ajuns — pen
tru Balta Doamnei — 7,5 kg. Dar nu 
la stăruința reprezentanților comu
nei, ci din inițiativa întreprinderii 
județene și a direcției generale, 
coordonate de tovarășul Truțescu, 
interesate să stimuleze contractele 
pentru livrări de legume.

Interes de care nu se molipsește 
însă și consiliul popular. Din canti
tatea repartizată (și obținută cu 
greu !) nu s-au ridicat decit 3 
kg. Legumicultorii și-au și procu
rat totuși semințele. Pe căi ocul
te, la prețuri fabuloase. Decontul 
îl vor face, probabil, la vremea pri
mei recolte, pe seama buzunarului 
cumpărătorilor de trufandale. Există 
chiar părerea că unii cultivatori pre
feră să-și procure semințe la prețuri 
de medicamente rare, decit să pri
mească semințe bune și ieftine, cu 
condiția de a se conforma disciplinei 
contractuale. în acest hățiș de inte
rese contradictorii s-a interpus și 
cooperativa agricolă de producție, ai 
cărei reprezentanți, după cum rela
tam, au ignorat adunarea cetățenilor. 
Dar au apărut ulterior și au pus 
condiții.

în alte ședințe, reprezentanții con
siliului popular vor ti vorbit, desigur, 
de culturi, de livrări, de programele 
de autoaprovizionare. După același 
„principiu" enunțat in discuția amin
tită a celor doi participanți, în totală 
contradicție cu exigențele noi Ce 
stau în fața consiliilor populare și cu 
respectul cuvenit consultărilor cu 
cetățenii.

Serqiu ANDON 
Ion MARINESCU 
corespondentul „Scînteii*

înfrumusețarea orașului
- mereu în atenția bunilor gospodari

tl adevărat, curățenia nu se reduce la o simplă campanie de anotimp. 
Fiecare perioadă a anului iși are particularitățile sale, care, dind farmecul 
specific fiecărei așezări, reliefează gradul in care munca locuitorilor, 
spiritul lor gospodăresc sporesc acest farmec. Primăvara îmbină insă, 
poate mai mult decit celelalte anotimpuri, prefacerile naturii cu munca 
oamenilor : intr-un fel se vede firul de iarbă chinuindu-se să iasă din 
moloz și gunoaie și altfel in peluzele de verdeață din scuaruri, din fața 
blocurilor. Pe scurt, primăvara iși cere plusul de frumusețe ce i-l impri
mă mina de gospodar. Iar dacă mina de gospodar trebuie să fie o pre
zență permanentă in viața localităților, ea este cu atit mai necesară acum, 
in plină primăvară. Cum se face simțită acum mina de gospodar in muni
cipiul Brăila ? Iată tema anchetei de față.

ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL BRĂILA

Cu cit mai nou, 
cu atit mai curat I

„înnoirile edilitare nu exclud cu
rățenia, ci o presupun" : , aparent, 
spusele tovarășului Nicolae Spinu, 
primarul municipiului, par a con
ține o contradicție. Noțiunea de 
„innoire edilitară", deci de „șantier", 
înseamnă și gropi, moloz, du-te-vino. 
în pici un caz „toaleta" orașului nu 
pure să fie pe primul Ioc. Si totuși, 
interlocutorul începe cu... șantierele 
municipiului. „Asta nu ca o scuză — 
precizează dinsul — scuze poți găsi 

; oricind, ci ca o problemă. Problemă 
ce se cere rezolvată. Rezolvată în 
favoarea curățeniei municipiului".

Ce relevă, de fapt, un itinerar 

prin citeva din numeroasele șantiere 
edilitare ale Brăilei ?

...Strada Republicii. Ioc prefe
rat de plimbare al brăilenilor, e do
minată de macaralele sub care cresc 
„văzind cu ochii" noile blocuri. Și 
totuși, dalele de pe carosabil, pe 
unde oamenii se plimbă, nu numai 
că nu sint scoase, ci măturate ca 
de obicei. Dacă n-ar fi panou
rile (proaspăt vopsite), dincolo de 
care se lucrează, nici n-ai bănui șan
tierul. Cum este posibil ?

— Simplu, ne spune, primarul. îm- 
binind buna organizare de șantier cu 
fapta cetățenilor, viitorii beneficiari 
ai apartamentelor ce se ridică. Or
ganizarea șantierului însemnînd i 
aprovizionarea cu materiale de con

strucții mai ales în timpul nopții; 
pătrunderea mașinilor grele exclu
siv prin anumite căi de acces care 
„evită" pe cit posibil bulevardul. 
Munca localnicilor; este bine știut că 
cele mai multe locuințe noi se atri
buie oamenilor prin întreprinderi, ai 
căror muncitori sint direct interesați 
să le primească la timp și in condiții 
de calitate. Ei bine, viitorii locatari, 
oameni calificați în meserii „defici
tare" pe șantier — ca lăcătuși, su
dori, electricieni etc. — se constituie 
în echipe de muncă patriotică și lu
crează Ia viitoarele lor apartamente. 
Le cunosc dinainte, își cunosc chiar 
și viitorii vecini, alături de care mun
cesc în timpul lor liber. Adevărațî 
„controlori de calitate", poate chiar 
mai severi. „Front de lucru" se gă
sește oricind : la reparatul și între
ținerea panourilor despărțitoare ale 
șantierului, la manipularea materia
lelor. Iar cînd e vorba de lucrările 
nemijlocite in viitoarele apartamente, 
exigența se explică de Ia sine. Pe 
scurt, ordinea și disciplina sint la ele 
acasă. Iar unde-i ordine și disciplină 
e și curățenie. Ca și pe acest „corso 
de suflet — șantier". Ca și In alte 
puncte unde se înalță blocuri noi.

...începind cu vara aceasta. Brăila, 
oraș bintuit de vipiile Bărăganului, 
nu se va mai teme de secetă ca-n 
anii trecuți. O suprafață de aproape 
50 hectare din parcurile, bulevardele 
și scuarurile ei va fi irigată în tim
pul nopții cu apă din Dunăre, venită 

pe conductele ce Întretaie orașul ca 
niște adevărate artere. Efectul — 
ușor de presupus : economisirea unei 
importante cantități de combustibil 
ce se consuma pentru cisternele care 
duceau apă ; zeci de autovehicule 
puse la dispoziție in alte scopuri ; 
apa potabilă lăsată exclusiv pentru 
robinetele din locuințe ; udarea si
multană, prin aspersiune, exclusiv în 
timpul nopții... Și totuși, instalarea 
unei conducte înseamnă dislocare de 
pămînt în parcuri, pe bulevarde, in 
scuaruri.

— Este drept — apreciază prima
rul. Dar dislocare doar atit cit tre
buie și numai cum trebuie. în primul 
rind, nici un metru de asfalt n-a fost 
spart. Șanțurile pentru conductă au 
fost săpate in pămintul crud, de pe 
peluze, nici cu un centimetru mai 
late. Nu s-a pierdut nici un metru 
?ătrat de gazon sau pămint fertil, 
ncă din toamnă, o bună parte a 

„fondului de muncă" de care dispu
nem, potrivit prevederilor Legii nr. 1, 
a fost concentrată asupra trasării 
viitorului șanț. Acolo unde era gazon, 
s-a scos pătrățel cu pătrățel și s-a 
așezat alături să „ierneze". Pămintul 
fertil, la fel — luat cu cazmaua și 
așezat alături. Iar cind a venit mini- 
excavatorul, n-a atins nici un cen
timetru lățime in plus. S-a instalat 
conducta și iar a venit rîndul mun
cii cetățenilor. Șanțul cu conducta a 
fost astupat cu lopețile în ordine in
versă : cu pătrățelele de gazon sau 
stratul de sol fertil deasupra.

Două zile 
pe urmele primăverii...

„Simbătă — 35 000 ; duminică — 
40 000". Sint cifrele aproximative pri
vind participarea locuitorilor Brăilei 
la acțiunile de curățenie și înfrumu
sețare a orașului. Adică, mai bine 
de o treime din totalul populației.

...în parcul și zona „Monument", 
duminică au participat la „deretica- 
tul“ de primăvară peste o mie de 
oameni : muncitori de la marile unir 
tați „Laminorul" și Șantierul naval, 
elevi de la școlile generale nr. 3. 23, 
30 și de la Liceul de chimie, gospo
dine, pensionari. într-adevăr, primă
vara se vede clar in cartier : au fost 
săpate rigole pe 800 mp, s-au curățat 
310 pomi ; s-a terminat acoperirea cu 
gazon și sol fertil a șanțului prin 
care trece conducta de irigare ; s-au 
strins, ars și evacuat aproape zece 
tone de gunoaie sau resturi vegetale. 
Citeva amănunte relatate de Aurel 
Pitrop, șeful compartimentului agrar 
al consiliului popular municipal, sint 
concludente în acest sens : la căratul 
gunoaielor nu s-a folosit nici Un 
gram de combustibil. Le-au cărat cei 
40 de căruțași care au efectuat lucră
rile ce le revin potrivit prevederilor 
Legii nr. 1 ; pină și cei mai îndărăt
nici „lasă-mă să te las" din cartier 
au fost convinși să-și curețe rigo
lele din fața casei. Prospețimea pri
măverii a fost astfel sporită prin 
munca tuturor oamenilor cartierului.

„Toți" înseamnă „fiecare" 
cu sarcinile lui

Deputatul Nicolae Furtună din 
cartierul Radu Negru e bucuros.

— Ne-a prins primăvara cu frun
tea sus. Gata cu noroaiele. Străzile 
Kiev (1 300 m), Comunarzi (1 300 m), 
Șoseaua națională veche (700 m) au 
fost pietruite ca-n palmă. Toate cu 
mina cetățenilor. în numai 40 de 
zile — spune el.

Acum oamenii sapă șănțulețe pen
tru apele pluviale, își îngrijesc gră
dinile din curți. Din poartă-n poartă, 
de-a lungul uneia din străzile amin
tite, rigolele sint proaspăt săpate, 
pămintul e bine mărunțit, gata să-șî 

primească sămință de flori sau răsa
durile de legume. Din păcate, o... 
excepție : chiar vizavi de casa depu
tatului, o rigolă, de-a lungul unui 
gard de sirmă, înecată in gunoaie.

— Acolo, In spatele gardului de 
sîrmă, e terenul spitalului județean, 
o gospodărie-anexă. N-avem voie să 
ne amestecăm — ține să precizeze 
deputatul. Au zis că o să lucreze ei 
rigola „după ordinele primite". (Ciu
date „ordine" guvernează lipsa de 
igienă a unei Instituții cu precădere 
„a igienei").

„...Acuma ne-ațl prins pe picior 
greșit, dar ia să veniți peste două 
săptămini" — ne spune încurcat Ște
fan Dumitrache, administratorul aso
ciației de locatari nr. 34 din cartierul 
„Hipodrom". Locul de joacă dintre 
blocuri pentru copii — plin de hir- 
toape. Terenul din fața blocului G-3 
— năpădit de resturi vegetale. 
„Vor locatarii să pună ceva mai spe
cial și acum e prea devreme. Dar ia 
să veniți...". Justificări întrerup
te de vocea unei femei din fața 
blocului C-5 care-i cerea soțului 
o săpăligă specială pentru săpat 
trandafirii. Era Olga Neagu, munci
toare la Combinatul de fibre, 
celuloză și hirtie, care lucra in 
schimbul trei și avea citeva ore 
de răgaz : „Dacă nu afinez acum lo
cul, cresc buruienile — și e păcat ! 
O mindrețe de trandafiri, șaizeci de 
butași !“ Nu ne-a invitat „veniți 
peste...". Am văzut ceea ce trebuia 
să vedem acum și în fața celorlalte 
blocuri. Și ceea ce de altfel trebuiau 
să vadă atit administrația blocurilor, 
cit și membrii asociației de locatari.

...Administratorul asociației de lo
catari nr. 8 din cartierul Viziru-1, 
Stanciu Bădiră, ține să ne arate una 
din realizările cetățenilor cartieru
lui : un loc de joacă-model pentru 
copil. împrejmuit. Toate cele 52 de 
piese de joacă sint parcă nou-nouțe. 
Terenul neted, nisiparele Iși așteaptă 

clienții. Orar — de la 8 dimineața 
Ia 13,30 și de la 17 pină se-ntunecă. 
Acces — copiii pină la 14 ani. Nu
mai că printre crengile abia înmugu
rite ale copacilor din jur pătrunde 
un fum inecăcios de la gunoaiele 
„uitate" de întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
cărora cineva le-a dat foc. Ard moc
nit de zile întregi. Aflăm că este o 
„practică" mai veche a amintitei 
unități, care de fiecare dată găsește 
„motive obiective" spre a-și acoperi 
neglijența.

...De altminteri, nu numai aici 
această unitate se numără printre 
„absenții" nemotivați în activitatea 
de salubrizare a municipiului, ci și 
în plin centru. De-a lungul străzii 
C. A. Rosetti, cetățenii strînseseră in 
fața imobilelor grămezi de gunoaie, 
în cadrul acțiunii de simbătă și du
minică, amintită mai înainte. Unii 
le-au cărat intr-o grămadă mai 
mare, la intersecția cu strada Tea
trului. Să fie mai ușor de încărcat. 
Dar zadarnică speranță 1 A doua zi, 
luni, un vinticel a risipit gunoaiele 
și... munca oamenilor. Parcă dinadins 
această unitate, cea dinții chemată 
să asigure curățenia orașului, caută 
locuri din care să nu iasă cu... obra
zul curat. Iar exemplele de acest gen 
nu sint singulare.

E adevărat, municipiul Brăila sa 
numără printre localitățile curate, 
îngrijite din țară, datorită preocu
pării permanente a edililor, muncii 
responsabile a cetățenilor. Dar tot 
atit de adevărat este că primăvara 
scoate la iveală atit florile ce le 
Înfrumusețează viața, cit și buruie
nile dăunătoare ale neglijenței, delă
sării, lucrului de mîntuială. Care tre
buie smulse. Fără ezitare !

Laurențlu DUTA 
Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii*
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ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Amplă mobilizare de forțe pentru incheierea 
în cel mai scurt timp a însămințărilor

CULTURI LA CARE SEMĂNATUL
TREBUIE ÎNCHEIAT DE URGENȚĂ

Stadiul lucrărilor în seara zilei de 12 aprilie, 
pe baza datelor comunicate de Ministerul 

Agriculturii
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Mai erau de însămințat aproape 55 000 hectare — 
11 la sută din suprafața planificată.

Au încheiat semănatul aproape toate unitățile agri
cole din zonele de cîmpie. Mult rămase in urmă sînt 
lucrările în unitățile agricole din zona a doua de cul
tură și îndeosebi in cele din județele Neamț, Mureș, 
Cluj, Suceava, Botoșani, Satu Mare și Bistrița-Năsăud, 
unde trebuie să se acționeze energic pentru recupera
rea grabnică a restanțelor.
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IALOMIȚA

Se acționează energic pentru terminarea 
grabnică a lucrărilor

PORUMBUL
Pină marți seara erau semănate peste 850 000 hec

tare, ceea ce reprezintă 38 la sută din programul sta
bilit.

Avansate sînt lucrările in unitățile agricole din ju
dețele Călărași, Ialomița, Constanța, Olt și în sectorul 
agricol Ilfov, unde există toate condifile ca insămînță- 
rile să se încheie în cursul acestei săptămîni.

Semănatul se desfășoară din plin în toate unitățile 
agricole din zona întîi de cultură, cu excepția celor din 
județul lași, precum și în opt județe aflate în zona a 
doua de cultură, și îndeosebi în unitățile din județele 
Vîlcea, Vrancea și Gorj.
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în săptămina trecută, ritmul la 
semănat în județul Ialomița a fost 
de peste 13 000 hectare pe zi, viteză 
care în ultimele trei zile a sporit la 
15 000 hectare, adică foarte apro
piată de cea stabilită de comanda
mentul județean pentru agricultură. 
Ca urmare. 42 de unități au finali
zat semănatul porumbului și soiei. 
Pe ansamblul .județului, din cele 
230 000 hectare prevăzute a fi cul
tivate in această primăvară au fost 
insămințate 187 000 hectare.

Pentru realizarea frontului de lu
cru necesar semănătorilor în toate 
unitățile se muncește zi și noapte, 
la pregătirea terenului, schimbul II 
fiind asigurat de 1 050 de mecani
zatori care incep munca seara la ora 
18 și ies din brazdă dimineața Ia 
ora 6. în cursul zilei, locul lor este 
luat de mecanicii de atelier, com- 
binerii și personalul care și-a însu
șit conducerea tractorului. Patul 
germinativ se realizează numai cu 
agregate complexe, cu care se exe
cută simultan mai multe lucrări. Se 
urmărește crearea de condiții opti
me pentru o răsărire explozivă și 
uniformă, o dezvoltare viguroasă a 
viitoarelor plante.

La I.A.S. Borănești discutăm cu 
directorul unității, inginerul Vasile 
Pană, la cîmp. acolo unde se decide 
soarta recoltei. Deoarece unitatea nu 
are posibilități de irigat, apa tre
buie păstrată prin lucrări de cea 
mai bună calitate, făcute în perioa
dele optime. Procedind astfel. în 
1987. an sărac în precipitații, I.A.S. 
Borănești a realizat 12 100 kg porumb 
știuleți la hectar. 4 050 kg floarea- 
soarelui și 3 000 kg soia, producții 
care erau aproape duble față de 
cele obținute aici cu ani în urmă. 
..în 1987, pe vremea aceasta mai era 
încă zăpadă și abia intrasem pe

unele suprafețe, la pregătirea tere
nului — ne spunea directorul uni
tății. Pe 15 aprilie am semănat pri
mele suprafețe cu sfeclă de zahăr. 
La ora actuală avem, practic, trei 
săptămini în avans, iar calitatea lu
crărilor este incomparabil mai bună. 
Porumbul pentru consum, de pe cele 
1 400 hectare, este semănat pe 90 la 
sută din suprafață, iar la soia lu
crarea se încheie mîine la prinz. 
Duminică vom încheia si insămînța- 
rea fasolei'1.

Cooperativa din Condeești se stră
duiește să tină pasul cu unitatea 
vecină. I.A.S. Borănești. ..De condiții 
bune de lucru ca în această primă
vară eu nu-mi aduc aminte — spu
nea tovarășul Nicolae Cristache. 
președintele cooperativei. Vremea 
care. s-a încălzit, solul care are su
ficientă umiditate si. mai ales, mo
dul în care mecanizatorii si coope
ratorii participă din zori și pînă 
seara tîrziu Ia muncă creează o te
melie solidă viitoarelor recolte. Se 
muncește mai repede, ca oricînd. iar 
de calitate, ce să mai spun. Pămîn- 
tul se lucrează ca o grădină. Po
rumbul și soia le-am însămînțat 
pînă astăzi pe mai bine- de 85 la 
sută din suprafață. Pînă sîmbătă la 
prinz însămînțăm și fasolea".

Că în majoritatea unităților din 
județul Ialomița se muncește bine, 
că activiștii de partid și specialiștii 
nu numai că urmăresc, ci și parti
cipă direct, fiind implicați în des
fășurarea campaniei de primăvară, 
o dovedesc stadiul avansat al în- 
sămînțărilor. dar mai ales calitatea 
lucrărilor. Răspunderea cu care se 
acționează este garanția cea mai 
elocventă că aici se pun temelii so
lide viitoarelor recolte.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

SB®
Suprafața însămințată totalizează aproape 240 000 

hectare, adică cu ceva mai puțin de jumătate din pro
gramul stabilit. Cele mai mări suprafețe au fost însă- 
mințate în unitățile agricole din județele Ialomița, Că
lărași, Constanța, Brăila și Olt, județe care dețin o mare 
pondere în cultivarea acestei

Mult sub media zonei și a 
lucrările în unitățile agricole 
Arad, Timiș, Dolj și Giurgiu.

plante.
posibilităților se situează 
din județele Teleorman,

*
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VÎLCEA

Viteze sporite prin activitate 
bine organizată

Comparativ cu alte zone din sudul 
țării, in județul Vîlcea trebuie în- 
sămîntată în această primăvară o 
suprafață relativ mică — 45 691 hec
tare. Dar aceasta nu presupune că 
si răspunderile ar fi mai mici, ci 
dimpotrivă. Această concluzie ne-a

fost _ oferită de raidul întreprins în 
unități agricole din .consiliile agro
industriale Rimnicu VîlcSa și Bă- 
beni.

La Mihăești îl întîlnim pe prima
rul comunei. Mihail Drăghici. unde 
se însămînțau ultimele suprafețe cu

porumb. împreună cu șeful fermei. 
Dumitru Mușat. primarul controla 
densitatea și adîncimea de semănat. 
Concluzia Ia care ajung este că se 
lucrează foarte bine.

Sub semnul acelorași imperative 
și exigente a fost organizată și se 
desfășoară activitatea si în coopera
tivele agricole ale consiliului agro
industrial Băbeni. „Fiecare membru 
al biroului executiv — precizează 
organizatorul de partid Nicolae 
Deaconu — a fost repartizat să răs
pundă. de întreaga activitate din cite 
o unitate agricolă. O răspundere le
gată direct de organizarea temei
nică a lucrărilor in fiecare punct, 
pe fiecare solă". Cum se manifesta 
concret răspunderea directă de cane 
ni s-a- vorbit? Cu două zile în urmă, 
de exemplu, cele cinci agregate fo
losite la pregătirea terenului, ca și 
semănătorile se aflau în ferma Fiș- 
călia. aparținind C.A.P. Ionești. S-a 
renunțat la dispersarea forțelor pe 
mai multe , ferme tocmai spre a da 
posibilitate inginerului-șef Mircea 
Lisievici să vegheze la respectarea 
strictă a tehnologiilor de lucru. între 
timp, președintele cooperativei agri
cole. Nicolae Rizea. avea sarcina ca, 
împreună cu șefii de fermă, să ve
rifice gradul de umiditate pe cele
lalte sole și în funcție de aceasta 
să stabilească ordinea de intrare a 
mijloacelor mecanice. Efectul apli
cării acestei metode este demonstrat 
de faptul că viteza zilnică la semă
nat . este considerabil mai mare față 
de cea programată, ceea ce a făcut 
ca pînă la 13 aprilie sămînța de po
rumb să fie încorporată în sol pe 
aproape 60 la sută din suprafață. La 
cooperativa agricolă Nicolae Băl- 
cescu însă nu se poate aplica acest 
sistem de organizare intrucit solele 
sînt mici, si în această situație con
centrarea unui număr mare de ma
șini mai mult ar încurca. Specia
liștii reușesc astfel să folosească 
mai bine forțele, fapt demonstrat de 
însămînțarea zilnică a 54 hectare, 
ritm de lucru foarte bun.

..Dacă vremea se va menține bună 
— ne-a precizat inginerul Panteli- 
mon Zorilescu, directorul direcției 
agricole — ziua de duminică va în
semna terminarea însămințărilor în 
toate cooperativele agricole din ju
deț. La 13 aprilie, de exemplu, ni
velul realizărilor a ajuns la peste 52 
la sută din suprafața planificată 
culturii porumbului.

Sînt aprecieri corespunzătoare rea
lităților din unitățile agricole ale 
județului, unde răspunderile, iniția
tivele și acțiunile converg spre ho- 
târirea fermă ce-i animă pe lucră
torii ogoarelor de aici de a grăbi 
însămînțările de primăvară, condiție 
de care depinde obținerea unor re
colte mari.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii"

In unitățile agricole din județul Ialomița se însămințează acum ultimele 
suprafețe cu porumb

MUREȘ

Acum este vremea de muncă pe cîmp, 
nu de stat în birouri!

Și în județul Mureș. în ultimele 
zile, vremea s-a îmbunătățit. Bună
oară, luni și marți, soarele a stră
lucit ca in plină vară. Ca urmare, în
sămînțările au fost reluate pe un 
front larg. Dovada : în ziua de 
11 aprilie s-a înregistrat cea mai 
mare viteză de lucru, sămînța fiind 
incorporată în sol pe 10513 hectare. 
Suprafața însămințată pe ansamblul 
județului este totuși mică, dacă avem 
in vedere că in seara zilei de 
11 aprilie ea nu reprezenta decît 16 
la sută din programul acestei primă
veri. Adevărul este că. în unitățile 
agricole în care specialiștii și meca
nizatorii au folosit fiecare oră bună 
de lucru, suprafețele insămințate sînt 
cu mult mai mari decît media pe ju
deț. Așa. de exemplu, în cooperati
vele agricole Mureșeni. Nazna. Sîn- 
georgiu de Mureș, ca și în altele, în
sămînțările au ajuns la peste 50 la 
sută din suprafața prevăzută.

Străbătind traseul Tirgu Mureș — 
Iernut — Luduș — Chețani. am în
registrat multe exemple ale hărni
ciei mecanizatorilor și cooperatori
lor. Bunăoară. în unitățile din con
siliul agroindustrial Luduș s-a tre
cut la semănat imediat ce ploile s-au 
oprit. Dar nu oricum, ci diferențiat, 
pe parcele și unități. în funcție de 
starea de umiditate a solului. Scopul: 
încheierea granică a semănatului. La 
C.A.P. Luduș, unde culturile de pri
măvară ocupă o suprafață de 1123 
hectare, inginerul-șef al unității, 
Grea Rusu. veghea nu numai asu
pra respectării întocmai a vitezei de 
lucru stabilite, ci mai ales asupra ca
lității semănatului. Pe de altă parte. 
Ia C.A.P. Bichiș și Aținti? se lucra 
cu precădere pe solele cu expoziție 
sudică, iar pentru respectarea ri
guroasă a normelor agrotehnice, se
mănatul era supravegheat și dirijat 
direct de loan Călugăr, inginerul-șef 
«1 consiliului agroindustrial.

Multe fapte de muncă demne d.e 
laudă au putut, fi consemnate în 
această campanie și în unitățile agri
cole din consiliul Iernut. Din pă
cate însă, în timpul documentării 
noastre, am văzut și numeroase

puncte de lucru în care specialiștii 
erau... pretutindeni și nicăieri ! Cîte- 
va exemple : luni, 11 aprilie, ora 
14.30. Timp ideal de lucru. La sediul 
C.A.P. Sînpaul si la secția de meca
nizare ne interesăm în ce loc se lu
crează -la semănat și unde sint spe
cialiștii unității. Dar nu am putut da 
nici de Szakacs Iosif, inginerul-șef, 
și nici de loan Simedrea, președin
tele cooperativei agricole. Cei pe care 
îi întrebam de ei ne dădeau același 
răspuns : „Sînt pe aici pe undeva". 
La primărie, unde Bereș Iosif, vice
președintele consiliului popular (șl 
nu numai el !), stătea în fața unor 
hirtii. aflăm că și Gheorghe Mates, 
primarul comunei, era... „tot pe 
aici pe undeva". Nu însă pe cimp, 
pentru că cei de aici, care au ..cer
cetat" din birou starea de umiditate 
a terenului, ne-au asigurat că nu se 
poate lucra.

...La sediul Consiliului popular al 
comunei Ogra. gazeta de stradă a 
consiliului popular anunța intr-un 
articol cu litere mari că „la ordinea 
zilei este acum semănatul culturilor 
de primăvară". Aceasta insă numai 
la gazetă, pentru că Gheorghe Pop, 
primarul comunei, avea atunci... alte 
treburi mai importante. ..Se lucrează 
Ia semănat?" — îl întrebăm. „Desi
gur. chiar acum am stabilit cu spe
cialiștii pe care anume parcele să in
tre semănătorile" — ne spune prima
rul din... birou. Cu un asemenea 
mod de a îndruma și coordona lu
crările agricole nu mai surprinde 
faptul că C.A.P. Ogra nu avea însă- 
mîntate. în seara zilei do 11 aprilie, 
decît 230 hectare, din 1 200 hectare 
planificate.

Aceste situații arată limpede că 
pentru încheierea grabnică a semă
natului trebuie efectuat un control 
exigent, atît în cîmp. cît și asupra 
activității unor cadre de conducere 
din unitățile agricole și din comu
ne. care, așa cum am constatat șl 
noi. nu își îndeplinesc obligațiile ce 
le revin în actuala campanie de în- 
sămințări.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

QfipTCART ,M AT1ENTIA opiniei publice, 
dLiuoUiu a ORGANISMELOR democrației socialiste

Depinde cu cine te compari, 
pentru a vedea cît de bine lucrezi

V

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI 
între opțiuni de fond și practici anacronice «)

între miile de scrisori adresate lunar „Scînteii", una. semnată de mai 
multi oameni ai muncii de la întreprinderea „Electroputere" din Craiova, 
ne-a reținut în mod deosebit atenția. Despre ce este vorba ? „Ne adresăm 
-Scînteii» — se spun.e in scrisoare — într-o problemă deosebit de im
portantă. respectiv modernizarea producției, care am remarcat că face 
obiectul unor atente analize din partea redacției". ,

După ce solicită o analiză la fata locului asupra aspectelor cuprinse 
. în scrisoare, autorii fac o precizare pe care o consideră absolut necesară : 

„Deși întreprinderea se află angajată in îndeplinirea unor sarcini de 
mare importanță pentru întreaga economie, deși cerințele față de acti
vitatea ei sînt mereu mai mari și mai complexe, metodele de conducere 
și organizare a producției în unitate nu au evoluat și nu evoluează pe 
măsura ritmului impus de amplul program national de modernizare".

Cinci probleme de fond
In scrisoare sint ridicate cinci pro

bleme de fond : 1) absența unui or
ganism metodologic in cadrul între
prinderii. care să cunoască in mod 
temeinic numeroasele procese de 
producție, cerințele acestora și, bazat 
pe o înaltă competență profesională, 
să stabilească metodele cele mai efi
ciente de organizare și conducere ; 
2) practicarea unui sistem greoi de 
aprovizionare tehnico-materială. in 
cadrul căruia calculatorul este utili
zat ineficient ; 3) la fabrica de apa
rataj de inaltă tensiune unele ope
rații tehnologice se execută cu un 
consum mare de metal, manoperă și 
energie, iar o metodă modernă, mo- 
dulizarea. nu se aplică in raport cu 
avantajele pe care le are. cu posibi
litățile de care dispune întreprin
derea ; 4) eforturile pentru înnoirea 
produselor nu sînt încurajate în 
mod corespunzător, ceea ce face ca 
produse învechite, cu consumuri ma
teriale și energetice mari, să continue 
să „reprezinte" marca fabricii, iar 
cele noi. moderne, să aștepte in 
standurile de probă ; 5) slabul aport 
al cadrelor 
programului

tehnice la înfăptuirea 
de modernizare.

Reacții lucide, realiste, 
dar de ce abia acum ?

împreună cu tovarășul Gheorghe 
Anghel. secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Craiova, realizăm 
o primă rundă de punere în temă a 
factorilor de răspundere cu proble
mele ridicate in scrisoare. Primele 
reacții ale interlocutorilor s-au do
vedit a fi lucide, realiste. Tovarășul 
Paul Streinu. secretarul comitetului 
de partid, președinte al consiliului 
oamenilor muncii, afirma : „Autorii 
scrisorii au dreptate. Fabrica de a- 
parataj de înaltă tensiune, la care 
se referă în mod direct, s-a con
fruntat șl se confruntă cu probleme 
grele legate de realizarea sarcinilor 
de plan, de modernizarea producției, 
în ultimii trei ani, în fiecare an am 
schimbat directorii de fabrică. Ne 
aflăm practic in fața unui paradox : 

deși organizația de partid din fabri
ca de aparataj de înaltă tensiune 
este una din cele mai puternice și 
mai bune, rezultatele obținute de co
lectivul de aici nu sînt cele aștep
tate. Trebuie să existe o cauză a 
acestei situații pe care ori n-am 
descoperit-o ori n-am acționat în

La întreprinderea „Electroputere" Craiova
mod eficient asupra ei. Autorii scri
sorii au dreptate. E timpul să ter
minăm o dată să arătăm cu degetul 
spre alții". Ing. Vasile Scarlat. di
rectorul fabricii de aparataj de 
înaltă tensiune : „Cu excepția mo- 
dulizării. personal sint de acord cu 
toate problemele ridicate în scri
soare. Situația fabricii de aparataj 
de înaltă tensiune trebuie neapărat 
analizată și adoptate măsuri eficien
te pentru redresarea ei".

Așadar, acestea sînt primele reac
ții la problemele ridicate in scri
soare. Ce se constată la parcurgerea 
atentă a lor ? Că nimeni nu contestă 
— cu excepții neesențiale — opiniile 
exprimate în scrisoarea trimisă re
dacției. Apare deci firească între
barea : dacă problemele sînt cunos
cute și șînt reale, de ce s-a așteptat 
și se așteaptă soluționarea lor ?

Povestea unui calculator... 
birocratizat

în scrisoarea adresată redacției se 
sesizează faptul că modul de lan
sare in fabricație a produselor este 
greoi, birocratic, cu multiple conse
cințe asupra eficienței. De pildă, 
conform rubricilor din formularul ti
pizat. o dispoziție de lansare în fa
bricație trebuie să poarte 5 semnă
turi. La întreprinderea „Electropu
tere" s-a stabilit, din „prevedere", 
că avizele trebuie să fie mult mai 
multe : semnează cel care a întoc
mit formularul, proiectantul produ
sului. tehnologul, o persoană de la 
serviciul desfacere (care să ateste 
că produsul este contractat), alta de 
la serviciul plan (prin care se 

confirmă că produsul este cuprins 
în programul de fabricație, deși dis
poziția de lansare în fabricație nu 
are rolul decît de a aplica prevede
rile din programul de fabricație), de 
la serviciul prețuri (prin care se 
atestă că produsul are preț, deși cel 
care întocmește formularul are obli
gația să înscrie prețul din catalog), 
viza contabilului-șef al întreprinde
rii (care, să recunoaștem, are multe, 
multe hirtii de semnat) și. în fine, 
viza „control organ de resort". Dacă 
se intîmplă ca produsul să nu aibă 
preț de catalog, atunci lucrurile se 
complică, se mai cer trei semnături 
de la alți factori de răspundere.

Nu ne propunem să analizăm dacă 
sistemul adoptat aici este pe de o 
parte bun. pe de alta — legal. Cert 
este însă că. departe de a-i conferi 
un plus de garanție asupra eficien-

ței operației de lansare în producție, 
metodologia aplicată nu face altceva 
decit să birocratizeze un circuit or
ganizatoric care, prin natura lui, se 
cere a fi operativ 
răspunderea celor 
decidă. Se pierde, 
mult timp, pentru_ ______ _______
din persoanele amintite documentul 
stă două-trei zile ; deci trec circa 
două săptămini bune pină cind dis
poziția de lansare poate fi trimisă Ia 
calculator pentru eliberarea forme
lor de materiale și de manoperă.

Să continuăm „aventurile" dispo
ziției de lansare. După ce documen
tul este gata, se așază „la rind" și 
așteaptă încă două săptămini pînă 
va fi prelucrat pe... calculator. în- 
tr-adevăr, calculatorul este intens 
solicitat, intrucit pentru fiecare piesă 
componentă a unui produs el tre
buie să elibereze bonuri de mate
riale și de manoperă. Chiar dacă in
tr-un bon sint trecute materiale 
cîntărind numai cîteva grame, atit 
cît este nevoie pentru o mică șaibă 
sau un șurub, calculatorul eliberează 
bonuri și face centralizatoare.

Și cu aceasta peripețiile hîrtiilor 
nu s-au terminat : toate vin la un 
tehnolog al fabricii care trebuie să 
verifice în ce măsură calculatorul... 
a calculat corect ! Dar centrul de 
calcul, ca unitate car.e se autoges- 
tionează. nu are obligația, și legală, 
și morală de a-și organiza și efectua 
el însuși controlul de calitate asu
pra propriului produs, respectiv bo
nurile de materiale ? Iată însă că nu 
se procedează așa și controlul cade 
tot în răspunderea fabricii. Nu e 
deloc o treabă ușoară, pentru că, dacă 
este pus să semneze, tehnologul tre- 

și să nu dilueze 
care trebuie să 

bineînțeles, și 
că pe la fiecare

bule să și verifice. Culmea este că 
găsește și greșeli. Deci un tehnolog, 
in loc să facă tehnologie. face... 
aritmetică.

După ce și această fază a fost de
pășită, cu bonurile respective se pot 
ridica materialele de la magazie ? 
Și da, și nu. Se pot ridica dacă ma
terialele există, dacă nu, bineînțe
les, se așteaptă...

Cum adică ? Un calculator nu știe 
în orice moment situația materiale
lor și reperelor existente în fabri
că ? Nu ! Pentru că el stă bine, izo
lat, într-o încăpere (și aceasta, 
deocamdată, improprie) neavînd le
gături directe cu secțiile, cu maga
ziile. Fără a mai vorbi de faptul că 
nici pe biroul factorilor de condu
cere nu există terminale pentru con
trolul procesului de producție. Așa 
incit, o armată de oameni în
tocmește liste de materiale ce 
se depun la serviciul aprovizionare, 
pentru care numeroși delegați bat 
țara-n lung și-n lat în căutarea unor 
furnizori dispuși să onoreze o co
mandă de materiale despre care abia 
atunci s-a aflat că este mare nevoie.

De ce ? Directorul centrului de 
calcul. Constantin Pătru, are pregă
tit un pachet de justificări : tehnica 
de calcul din dotare este... veche 
și chiar uzată moral ; s-au întimpi- 
nat o serie de dificultăți, de ordin 
tehnic în special, în procurarea e- 
chipamentuiui periferic. Este însă 
optimist : în curînd, centrul de cal
cul se va muta într-.un_ .spațiu 
adecvat, se vor introduce terminale 
în producție, în special la controlul 
final pentru urmărirea bonurilor de 
manoperă : la fabrica de aparataj 
s-a și instalat și funcționează un 
microcalculator cu acest scop. Și 
continuă cu o listă de aplicații po
sibile în viitor, dar deosebit de ne
cesare chiar în prezent, inclusiv 
pentru proiectarea tehnologică !

Desigur, dificultățile legate de 
procurarea echipamentelor de cal
cul adecvate sint un aspect al pro
blemei și ele se vor soluționa dacă, 
mai mult decit pînă acum. vor 
exista interesul și perseverența ne
cesare. Dar, admițind că „peste 
noapte" acest echipament ar fi adus 
în fabrică, există condiții pentru ca 
el să fie folosit ? Greu de dat un 
răspuns ! Pentru că un calculator 
poate ajuta, poate fi eficient, numai 
acolo unde este ordine, unde acti
vitatea este judicios organizată, pe 
principiile optimizării tehnologice a 
fluxurilor de fabricație.

Asupra altor aspecte sesizate în . 
scrisoare, confruntate cu realitățile 
producției de la „Electroputere" 
Craiova, intr-un viitor articol.

Corneliu CARLAN 
Constantin PRIESCU

între unitățile industriale care au 
un cuvint greu de spus în economia 
municipiului Focșani, indiscutabil, se 
numără șl întreprinderea de scule 
si elemente hidraulice. „Greutatea" 
i-o conferă in egală măsură volu
mul producției realizate aici, cit și 
nivelul de tehnicitate al produ
selor — multe dintre ele verita
bile bijuterii lucrate in cele mai 
pretențioase mărci de oteluri.

Angajat cu toate forțele sale crea
toare în efortul general al societă
ții noastre de afirmare tot mai pu
ternică a factorilor calitativi, de dez
voltare intensivă a economiei națio
nale. colectivul muncitoresc de la 
I.Ș.E.H. are în acest an drept o- 
biectiv esențial reducerea consumu
lui de metal, cu deosebire de oțe
luri speciale. In acest sens, s-a pre
conizat diminuarea cu 50 Ia sută a 
consumului de oteluri aliate.

Un obiectiv deosebit de mobiliza
tor. cu implicații 
profunde in evo
luția generală a 
eficientei econo
mice, dacă avem 
în vedere faptul 
că în întreprin
dere se utilizează 
anual cantităti 
apreciabile de a- 
semenea mate
riale costisitoare, 
asigurate cu mari 
eforturi valutare. De altfel, re
ducerea consumului de metal repre
zintă o preocupare mai veche a co
lectivului de aici. Anul trecut, bună
oară. comparativ cu normele de con
sum. economia de metal a totalizat 
circa 2 900 tone. în raport cu nor
mele. riguros dimensionate. în de
plin acord cu eforturile statornice ale 
colectivului pentru o cit mai bună 
folosire a metalului, se anticipează 
in momentul actual o economie de 
cel puțin 100 de tone pe întregul an. 
De la acest nivel se pleacă spre o 
cotă cît mai înaltă in valorificarea 
superioară a metalului.

O remarcabilă voință creativă a- 
nimă in această perioadă activi
tatea colectivului, care caută cu a- 
siduitate șolutii atît pentru reduce
rea substanțială a gabaritului pro
duselor. prin promovarea unor teh
nologii moderne, cit si pentru mo
dificarea râdicală a structurii pro
ducției. prin trecerea de la fabri
cația sculelor standard la cele spe
ciale pe câre le impun liniile fle
xibile. de transfer.

Factorii responsabili ai întreprin
derii. increzători în inventivitatea 
colectivului, sint convinși că vor 
găsi in cel mai scurt timp soluții
le cele mai potrivite pentru a ieși 
cu bine la liman. In acest sens este 
evocată cu nedisimulată mîndrie ini
țiativa lăcătușului Godin Săpunaru, 
care, printr-o nouă concepție de pro
iectare. a diminuat greutatea distri
buitorului hidraulic pentru combina 
agricolă cu mai bine de 45 Ia sută, 
reper ce deține circa 20 la sută din 
producția unității. In noua variantă 
constructivă, acest distribuitor hi
draulic a devenit utilizabil si pen
tru utilaje din diverse alte dome
nii ale industriei. O întreagă ple

iadă de inventatori face azi mîn- 
dria întreprinderii de scule si 
elemente hidraulice din Focșani, 
între care se impun, prin notabile 
realizări, inginerii Costică Voicu, Eu
gen Ripeanu. Dan Lupu. Alexandru 
Leată. subinginerii Ion Munteanu, 
Ionel Radu. Teodor Matei. Petrică 
Mirza, tehnicianul Vasile Filip. Mul
te alte nume de inovatori, care dau 
faimă colectivului de la I.S.E.H. ar 
putea fi adăugate acestora.

încercarea de a descifra modul în 
care colectivul de la I.S.E.H. este la 
curent cu noutățile din domeniul in 
care acționează, de a contura co
ordonatele sistemului de informare 
si documentare — element indispen
sabil pentru creșterea eficienței cău
tărilor în orice domeniu — s-a sol
dat, cu surprinzătoarea constatare că, 
deocamdată, așa ceva nu este încă 
pus la punct în întreprindere. Ca
binetul tehnic. înființat în urmă cu 

Un obiectiv mobilizator al colectivului de la întreprinderea 

de scule și elemente hidraulice Focșani: 

REDUCEREA CU 50 LA SUTĂ A CONSUMULUI DE OTELURI ALIATE

patru ani. nu dispune la ora actuală 
de forța necesară pentru a fi un au
tentic instrument de ordonare și 
răspindire a noutăților de specialita
te absolut trebuitoare celor preocu
pați de problemele creației tehnice. 
Aprecierea aparține directorului în
treprinderii, ing. Laurențiu Veber, 
care. în plus, precizează • „Din punct 
de vedere al consumului, unitatea 
s-a aliniat la normele planificate, dar 
sint convins că produsele noastre pu
teau și trebuie să fie făcute și alt
fel. mult mai economicos. Numai a- 
tunci se va putea vorbi de o dimi
nuare spectaculoasă a consumului de 
metal".

Spre argumentare, interlocutorul 
scoate dintr-o vitrină și așază pe 
masa din fata sa două piese iden
tice ca formă, dar radical diferite 
ca dimensiuni. Este vorba de man- 
drina cu cheie, produs de inaltă teh
nicitate. cu pondere însemnată în 
producția actuală a întreprinderii, 
solicitată si la export. Cele două pie
se de pe masă au o istorie semnifi
cativă. Prima, cea cu dimensiuni 
mari, aparține întreprinderii și cîn- 
tărește 390 de grame. Omoloaga ei 
provine de la un partener străin, 
care la ultima ediție a Tîrgului in
ternațional de la București s-a a- 
rătat interesat să contracteze o can
titate apreciabilă de mandrine cil 
cheie, produse ce trebuiau insă să 
întrunească parametrii etalonului 
său, adică ale unei mandrine ce nu 
atinge în greutate decît 160 de gra
me. Ambele mandrine sint confec
ționate din același material, au grad 
identic de precizie și răspund ace
lorași solicitări. Le diferenția doar 
modalitatea de prelucrare a meta
lului. Și iată că atunci cind a avut 
în fată un model, cind a cunoscut 

cu exactitate drumul pe care tre
buie mers, colectivul a dovedit că 
are necesara capacitate tehnică pen
tru a realiza veritabile salturi pe ca
lea modernizării producției și valori
ficării superioare a materiilor prime, 
respectiv a metalului. Deci, prin- 
tr-un efort de gîndire creatoare în 
planul tehnologiilor, din materialul 
utilizat pînă nu de mult pentru con
fecționarea unei mandrine de la 
I.S.E.H. se produc acum aproape 
două mandrine și jumătate din tipul 
solicitat la export. în acest caz, re
ducerea de metal este de aproape 
60 la sută pentru fiecare bucată.

Desigur, este vorba de o frumoa
să izbîndă. care a probat, o dată mai 
mult, capacitatea profesională su
perioară a colectivului focșănean. 
Dar trebuie reținut și faptul că ea 
s-a împlinit printr-un simplu con
curs de împrejurări, în orice caz 
întîmplător. Normal ar fi fost ca, ■ în 

toamna trecută, 
în standurile de 
la Tirgul inter
național Bucu
rești, rezervat 
întreprinderii foc- 
șânene. să fi 
existat acest pro
dus perfecționat. 
Or, pentru o a- 
semenea ipostază 
era absolut ne
cesar ca specia

liștii de Ia I.S.E.H. să fi știut, cu multă 
vreme înainte, de existența progre
selor înregistrate in unele domenii 
ale fabricației de scule și accesorii. 
Au aflat însă abia cu cîteva luni în 
urmă, după cum. tot atît de bine, 
puteau să nu afle nici pînă azi și. 
în consecință, să rămină la convin
gerea că mandrina lor cu cheie este 
încă un produs „de virf".

Cazul de mai sus este edificator 
pentru înțelegerea adevărului că azi. 
oricît de inventiv ar fi. colectivul 
oricărei întreprinderi nu poate ră- 
mîne prizonierul simplei inspirații. 
Harul ei trebuie să evolueze în di
recțiile esențiale ale progresului teh- 
nico-științific contemporan, ceea ce 
impune obligatoriu cunoașterea e- 
xactă a direcțiilor in care merge în
treaga lume industrială. Altfel. în 
plină revoluție tehnico-științifică 
poți ajunge să reinventezi bicicle
ta. să-ți irosești forțele în încercări 
sterile sau. in orice caz, de minimă 
eficientă. Evoluția omenirii atestă că, 
dintre toate materiile prime cit® se 
cunosc, cea mai prețioasă se arată 
a fi azi „materia cenușie", singu
rul izvor inepuizabil. Or. tocmai a- 
ceastă sursă abundentă în întreprin
derile noastre trebuie să capete cel 
mai înalt coeficient de utilizare.

Că acest potențial este departe de 
a fi folosit Ia maxima lui valoare în 
unitatea focșăneană o dovedește și 
faptul că la sfîrșitul primului tri
mestru din acest an economia de 
metal se situează la un nivel relativ 
modest, oricum cu mult sub aș
teptări.

Ioan ERHAN 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

f----
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DIALOGUL, CONLUCRAREA
— stimulente ale creației universitare

Oameni

Utilă sub multiple raporturi, între 
care și cel al modernizării rapide a 
producției industriale, s-a dovedit a 
fi inițiativa Comitetului de partid 
al municipiului București de a fi 
organizat recent la Institutul poli
tehnic din Capitală o reuniune de 
lucru cu participarea reprezentan
ților celor mai de seamă unități e- 
conomice bucureștene, a cadrelor 
didactice și cercetătorilor din invă- 
țămintul superior politehnic. Utilă, 

' intrucit, timp de două zile cit a du
rat această manifestare ce a inclus, 
firesc, expuneri, vizite in laboratoa
re universitare și in întreprinderea 
„Electrotehnica", însoțite de schim
buri de informații, de opinii, de
dezbateri, reprezentanții producției 
au luat cunoștință pe viu de preocu
pările și realizările științifice, multe 
dintre acestea fiind de mare ampli
tudine creatoare economico-socială, 
obținute in anii din urmă in Politeh
nica bucureșteană și care-și pot găsi 
o mai largă aplicare in puternicul 
centru industrial al Capitalei.

Iar sulb acest aspect, in Institutul 
politehnic din București ai ce vedea, 
nu numai pentru că este cea mai 
mare unitate de învățămint superior 
a țării, cu cele mai variate, mai 
complexe și mai moderne domenii 
de specializare științifică, cu o do
tare materială în continuă creștere, 
cu un corp profesoral bine cunoscut, 
ci mai cu seamă pentru că in con
dițiile conlucrării tot mai strinse 
dintre invățămintul superior, cerce
tare și producție. Politehnica bucu
reșteană se înfățișează astăzi cu cel 
mai amplu și mai dinamic potențial 
de creație din întreaga sa istorie. 
Rectorul institutului, prof. univ. dr. 
ing. Voicu Tache, ne-a spus că în 
anul 1987 Politehnica bucureșteană a 
obținut din procesul integrării valori 
economice de peste 160 milioane lei, 
o bună parte dintre acestea rezultind 
din cele circa 600 contracte de cer
cetare științifică. Și cum aproape 70 
la sută dintre acestea au fost în
cheiate și se aplică in unități indus
triale ale Capitalei, se înțelege de la 
sine că sporirea solicitărilor științi
fice din partea acestor unități poate

conduce la amplificarea necontenită 
a potențialului universitar de creație 
și la adecvata lui orientare spre exi
gențele actuale și de perspectivă. 
Or, tocmai stimularea solicitărilor 
venite din partea producției in do
menii aplicative și fundamentale de 
virf, moderne, a avut drept scop re
centa inițiativă a Comitetului de 
partid al municipiului București și, 
judecată după modul cum s-a des
fășurat, după concluziile cristalizate, 
după ofertele de conlucrare formu
late cu acest prilej, se poate aprecia 
că reușita ei se răsfrînge favorabil 
atit asupra cercetării și producției, 
cit mai cu seamă asupra invățămin- 
tului.

Un elocvent exemplu îl oferă In 
acest cadru colectivul Facultății de 
electrotehnică și energetică, gazda 
propriu-zisă a reuniunii amintite, 
Printr-o conlucrare mereu mai am
plă cu producția și cercetarea, minu
țios pregătită și stimulată pe calea 
prospectării nevoilor lor reale, acest 
colectiv universitar a reușit, după 
afirmațiile prof. univ. dr. Julieta 
Florea, decanul facultății, să-și am
plifice de peste patru ori (respectiv 
de la 7,5 milioane lei in 1978 la 31 
milioane lei în 1987) valoarea con
tribuției științifice și tehnice rezul
tate din procesul integrării. Catedre
le de specialitate care funcționează 
aici, între care amintim Electroteh
nică. Măsuri și aparate electrice, 
Mașini electrice, Centrale și rețele 
electrice. Hidraulică și mașini hi
draulice. Organizare și conducere 
industrială, au la activul lor nume
roase contracte economice încheiate 
inclusiv cu firme de export sau or
ganizații științifice internaționale, 
iar programul de cercetare al facul
tății încă este susceptibil să înre
gistreze, creșteri considerabile tocmai 
pe calea cunoașterii reciproce a 
preocupărilor actuale și de perspec
tivă, atit din partea învățămintului, 
cit și a producției.

Din această perspectivă să reți
nem și cîteva concluzii privitoare la 
modalități practice de perfecționare 
a activității atit din invățămintul su
perior, cit și din producție și cer
cetare. Una dintre eie pornește de

la faptul, dezbătut în reuniunea de 
la Institutul politehnic, că unitățile 
economice solicită adeseori sprijinul 
cercetării universitare mai cu sea
mă pentru soluționarea unor proble
me obișnuite, cotidiene, deși udele 
dintre acestea ar fi de datoria spe
cialiștilor din producție să le rezol
ve optim, astfel încît potențialul 
cercetării universitare să nu fie di
seminat și cheltuit cu eficiență scă
zută, ci să fie orientat și concen
trat spre obiective moderne și de 
amplă perspectivă. Știut fiind că nu
mai prin concentrarea pe probleme 
mari, fundamentale, moderne, va 
reuși cercetarea universitară să an
ticipeze. să pregătească soluții pen
tru solicitările tehnico-economice 
viitoare. Un asemenea fapt a fost 
exemplificat. între altele, prin frec
venta solicitare ca universitarii să 
realizeze bilanțurile energetice ale 
diferitelor unități de profil. Nu
mai că, pe de altă parte, se cuvi
ne subliniat că apariția acestei prac
tici nu este spontană, ci provine in 
bună parte și dintr-o realitate mai 
veche, dar nu de tot risipită din cu
prinsul învățămintului superior : 
este vorba de discontinuitățile care 
încă se mai fac simțite in complini
rea activităților universitare. Drept 
urmare, metodologia cercetării știin
țifice, bunăoară, nu este însușită su
perior de către toți studenții, cum ar 
fi și firesc, și necesar, din care cau
ză nu toți viitorii specialiști, mai cu 
seamă absolvenți ai învățămintului 
superior seral, aplică spiritul crea
ției universitare la locul lor de 
muncă.

în plus, se pare că în unele uni
tăți productive mai acționează și as
tăzi presiunea psihologică a ponderii 
pe care o avea altădată importul de 
licențe în dauna cercetării proprii, 
originale. Așa se explică în bună 
parte reflexul de a apela la alții 
înainte de a-ți evalua și valorifica 
propriile forțe. în această ordine de 
idei, prof. univ. dr. ing. Constantin 
Bălă, secretar cu probleme profesio
nale in comitetul de partid al Insti
tutului politehnic, opina, pe bună 
dreptate, pentru testarea succesivă a 
specialiștilor din producție, în chiar

acțiunea de perfecționare a pregăti
rii lor profesionale, astfel incit ca
pacitatea de cercetare științifică să 
fie Cit mai bine evaluată și stimula
tă spre a-și ocupa locul ce i se cu
vine in ansamblul activităților ingi
nerești. Mai cu seamă că un aseme
nea obiectiv a fost urmărit pînă 
acum fără prea mare folos : de mai 
multă vreme, fiecărui inginer i se 
repartizează anual cite o temă de 
cercetare din planul tehnic al între
prinderii, dar cum nu pretutindeni 
se manifestă grija cuvenită nici pen
tru complexitatea temei respective și 
nici pentru aplicarea practică, ope
rativă a eventualelor soluții preco
nizate. rezultatele sint incă departe 
de exigențele actuale.

Recenta reuniune de lucru de la 
Politehnică a mai reliefat și alte 
concluzii : perfecționarea calitativă 
a întregului proces de pregătire a 
viitorilor specialiști și, pe această 
bază, a cercetării științifice univer
sitare este posibilă numai in cu
prinsul colaborării permanente din
tre invățămintul superior și unități
le productive. în acest sens am a- 
mintit deja cazul învățămintului su
perior seral. Un alt exemplu il con
stituie practica studenților, întrucit 
nu puține dintre componentele in
struirii studenților din anii, superiori 
vizează tocmai cercetarea și proiec
tarea in uzină, cortducerea procese
lor tehnico-economice intr-o ambi
anță de largă creativitate. în sfirșit, 
constituirea colectivelor mixte inter- 
disciplinare de cercetare, din care să 
facă parte și specialiști ai produc
ției, asigură — s-a remarcat la con
sfătuire — nu numai continuitatea 
procesului de investigare creatoare, 
ci mai cu seamă finalizarea acestuia, 
cu mai rapida aplicare a valorilor 
sale specifice.

Date fiind toate aceste însușiri po
zitive, considerăm bine venită conti
nuarea inițiativei amintite prin cu
prinderea și altor instituții de învă- 
țămint superior ale Capitalei in an
samblul unui asemenea dialog fer
til. ca stimulent al creației tehnice, 
științifice.

Mihai IORDANESCU

din „grădinile cu cărți"
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Concursul de creație de muzica ușoara

„CÎNTECELE bucureștiului
și muzicologilor, fiecare puțind 
participa cu cite trei lucrări ine
dite.

Lucrările vor fi depuse in două 
exemplare sub formă de aranja
ment pentru voce cu acompania
ment de pian la Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
municipiului București, bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 27, cu men
țiunea : „Pentru concursul de crea
ție de muzică ușoară «Cinte’cela 
Bucureștiului»". Termenul de pre
dare a lucrărilor este de 15 iulie 
a.c. Lucrările vor purta un moto 
și vor fi însoțite de un plic în
chis in care se vor indica numele 
și adresa autorilor. Se vor anexa, 
de asemenea, textele lucrărilor dac
tilografiate în 3 exemplare, ară- 
tîndu-se pentru fiecare cîntec in- 
terpreții preferați de compozitor. 
Autorii vor prezenta obligatoriu, o 
dată cu partitura, și înregistrarea 
pe banda magnetică.

Concursul se va desfășura în două 
etape :

— etapa I va consta în selecțio
narea de către juriu a unui număr 
de pină la 30 de lucrări ;

— etapa a Il-a se va desfășura 
la Palatul Sporturilor și Culturii 
din București (in luna octombrie 
a.c.)_ lucrările selecționate de că
tre juriu în prima etapă urmind a 
fi prezentate în două concerte pu
blice de către cei mai valoroși so
liști de muzică ușoară.

Pentru cele mai reușite creații 
organizatorii. Împreună cu alte or
ganizații de masă și obștești, vor 
acorda premii și mențiuni.

Juriul concursului 
ușoară românească 
Bucureștiului" va fi

Pentru stimularea creației de 
muzică ușoară ce reflectă prin te
matică și ridicat nivel artistic am
ploarea și dinamismul implinirilor 
care transformă Capitala patriei in
tr-un oraș modern, in plină inflo- . 
rire. înscris pe coordonatele civi
lizației socialiste si comuniste. Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al municipiului București, 
in colaborare cu Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Radio- 
televiziunea Română și Uniunea 
compozitorilor, organizează Con
cursul de creație de muzică ușoa
ră „Cîntecele Bucureștiului".

Compozitorii și textierii partici
pant la concurs sint chemați să 
realizeze lucrări melodioase, acce
sibile, cu un bogat mesaj patrio
tic și umanist, care să înfățișeze 
marile realizări industriale si 
arhitectural-urbanistice. străluci
tele ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Parte inte
grantă a Festivalului național 
„Cintarea României*’. concursul 
Cîntecele Bucureștiului are. de a- 
semenea. menirea să exprime Prin 
frumusețea artei muzicale efortul 
eroic al constructorilor socialismu
lui, preocupările tinerilor de a 
se realiza ca oameni înaintați. cu 
larg orizont de cunoaștere, mun
ca locuitorilor Capitalei, angajați 
plenar in înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Prin tematica lucrărilor se ur
mărește. totodată, promovarea cân
tecului liric, dezvoltarea in con
științe a sentimentelor de mindrie 
patriotică, de dragoste față de cel 
mai mare oraș al țării, evidenție- 
x'ea bucuriei de a trăi și munci in
tr-o metropolă modernă.

Concursul de creație de muzică 
ușoară românească „Cîntecele 
Bucureștiului" este deschis tuturor 
compozitorilor, membri sau ne
membri ai Uniunii compozitorilor

de muzică 
„Cîntecele 

alcătuit din 
muzicieni, scriitori, oameni de cul
tură și artă, precum și din re
prezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești.

Despre grădini, ca rea
litate ori ca metaforă 
a vieții, există o în

treagă literatură. La șaizeci 
de ani distanță. Dimitrie 
Anghel. la noi. și Giorgio 
Bassani. in Italia, confirmă 
prin cărți admirabile — In 
grădină și Grădinile Finzi- 
Contini — seculara forță 
de atracție a unui motiv 
cu valoare de ideogramă a 
inteligentei. între peisaj, 
cuvint și gind vasele co
municante sint atit de mul
te. de fine și dese, incit nu 
e de mirare că Răsăritul și 
Apusul au aproape conco
mitent revelația unui sin
cretism. „Grădinarii" — 
spunea cu secole in urmă 
un eseist englez — nu sint 
numai botaniști. ci si pic
tori si filozofi". Din lumea 
solară a Seherezadei ii răs
pundea cam tot atunci un 
erudit arab : „Cea mai fru
moasă grădină e un dulap 
cu cărți". Grădini și grădi
nari așadar, ca ipostaze ale 
spiritului care caută, care 
observă diversitatea lumii 
și o reconstruiește in sen
sul culturii. O „grădină" 
este, desigur, si biblioteca, 
spațiu al simetriilor clasi
ce. unde elementele „pei
sajului" se modifică mai 
lent, cum grădină (de astă- 
dată impetuoasă, „dezordo
nată". romantică) e si li
brăria, in care anotimpurile 
cărții se succed mai rapid, 
sub ochii unor „grădinari" 
atenti la cursul alert, la fi
zionomia culturală in con
tinuă schimbare a cititori
lor. De cițiva dintre ei 
m-am apropiat în drumu
rile ultimelor luni si am 
avut de fiecare dată bucu
ria de a descoperi nu doar 
„vînzători" corecți și infor
mați. ci oameni care-și 
trăiesc condiția cu pasiune, 
văzind în carte nu doar o 
„marfă" mai mult sau mai 
puțin vandabilă, ci o fe
reastră deschisă spre ome
nesc. spre cultură.

Mihaî Olteanu. res
ponsabilul librăriei 
„I. L. Caragiale" 

din Mediaș, e la cei 70 de 
ani ai săi cel mai vechi li
brar in funcție din tară. 
Ordonat, meticulos, autori
tar și politicos (iată că se 
poate și asta !). cu o coamă 
de păr alb pe care anii 
n-au imputinat-o, omul a- 
cesta mereu sigur in miș
cări ar putea exclama li
niștit : „Viața mea e un 
roman". Dar n-o face. Măr
turisirile îi scapă greu din 
paza gurii și e necesar un 
tir insistent si încrucișat de 
întrebări pentru a-i da ă- 
mintirile la iveală. Rezum 
deci acum, din notații dis
parate. o viată de om. Așa 
cum a fost 7 1 Mai degrabă 
nu. căci orice rezumare 
este o simplificare. încerc 
totuși...

La 12 ani. prin urmare 
in 1930. copilul de țărani 
din Cirlomăneștii Galaților 
intra la patron. Voia, fi
rește, să-și ciștige piinea, 
dar nu oricum, ci in preaj
ma cărților, in slujba căr
ților. „Fură" meseria din 
ochi și din lecturi. Dar răz
boiul îl fură la rindu-i 
pentru cițiva anizbuni din 
preajma „grădinilor inteli
genței". Sergent de cavale
rie in Grupul 21 cercetare 
(oare cit l-or fi ajutat căr
țile si albumele citite odi
nioară să se orienteze in 
viitoarea unui continent 
răvășit de ț-ăzboi ?). se în
toarce in țară in vara lui

’45. Demobilizat, este — se 
putea altfel ? — librar la 
întiia librărie socialistă 
din București. Era. de 
fapt. o librărie-editură, 
unde s-au scos primele ma
nuale școlare de după 
război. (O „Igienă" pentru 
clasele mici îi stăruie si a- 
cum in memorie). Era ne
voie insă și de o igienă a 
lecturii, de un efort de în
dreptare a conștiințelor, de 
orientare a oamenilor pe un 
nou drum și chiar in nu
mele acestor multiple che
mări pleacă, in 1948. la 
Mediaș pentru a pune pe 
roate o librărie care avea 
să devină o unitate-etalon. 
Ușor n-a fost, predecesorul 
său oferea cu egală deta
șare cîrlige de pescuit și 
cărți, el „vinde" acum doar 
tratate de filozofie, de 
lingvistică si medicină, la
borioase studii social-poli- 
tice. opere ale literaturii 
clasice române si univer
sale. însă acest „roman al 
lecturii", desfășurat conco
mitent cu unul al formării 
și maturizării unui nou tip 
de cititor, nu acoperă nu
mai o viată de om. ci mă
soară implicit și puterile in 
creștere ale unei societăți 
ce asigură accesul liber la 
orizontul marilor valori 
culturale. De ia încă soli
tarii „prieteni ai cărții", 
distinși prin Insigne pe 
care le-am purtat cindva 
și noi. la contingentul ma
siv și impunător de cititori 
de azi. acesta e sensul unei 
biografii ce încetează par
că să fie individuală. $i nu 
mă miră faptul că doar în 
momentul în care poate 
vorbi la persoana intîi plu
ral. renunțind la stinghe
ritorul „eu", se deschide in 
conversație Mihai Olteanu. 
Pentru „noi" depune măr
turie librăria (comparabilă 
ca bogăție și varietate a 
ofertei cu unități cunoscu
te din Iași. Cluj-Napoca, 
Sibiu ori București), ri
guros organizată pe „teme" 
si subteme. de parcă ar fi 
un neobișnuit tratat de 
takonomie ; „noi" e utilizat 
cind vine vorba de titlul de 
fruntașă pe Centrul de li
brării Sibiu, cucerit în 1987; 
tot „noi" e invocat atunci 
cind îmi relatează sistema
ticele acțiuni cu cartea 
desfășurate in întreprin
deri. „Ne ducem la munci
tori in fabrici ca acasă Ia 
noi. Cind ne întîlnim pe 
stradă nu puțini sint cei 
care ne întreabă : «Cind 
mai veniți cu cărți la 
noi ?»". De reținut confe
siunea experimentatului li
brar ; la urma urmei acest 
„la noi" nu definește două 
locuri sau două categorii 
diferite, ci una si aceeași 
colectivitate, una și aceeași 
familie de oameni formați 
în „grădina cu cărți". „Noi 
toți trebuie să le știm pe 
toate" — mai zice intr-o 
replică tirzie Mihai Oltea- 
nu. Revine apoi, sistemati- 
zindu-și succint „doctrina" 
celor 54 de ani de librărie : 
„Civilizație și competență. 
Cultura mintii și a sufle
tului. Cumpărătorul n-are 
nevoie de discuții -telegra
fice». ci de amabilitate și 
îndrumare autorizată. Cine 
îl ia pe «nu știu» și «n-a
vem» în brațe n-are ce 
căuta in meseria asta. Li
brarul e un pasionat care 
sporește lumina in fiecare 
casă. Prin asta cred că se 
înțelege totul". într-ade- 
văr. totul 1

La librăria „Gheor- 
ghe Lazăr" din 
Deva, in ianuarie 

vitrinele deveniseră file u- 
riase dintr-o originală „e- 
ditie" a operei poetului-ne- 
pereche, Mihai Eminescu. 
Inspirat deschise la pagini 
adresate pasional si arză
tor si acestui prezent, vo
lumele Luceafărului vot; 
beau peste timp. Nu mai 
erau nici detalii de istorie 
literară. nici fragmente 
dintr-o lume de odinioară 
(cum mai cred, poate, cei 
ce sar — din neștiință ori 
comoditate — peste volu
mele din monumentala se
rie a Editurii Academiei), 
ci mesaje vii, îndreptare de 
conștiință venind de din
colo de veac și vlbrînd. din 
veac in veac, atit timp dt 
va mai fi limba română și 
cit va mai suna dulcele 
corn eminescian. Era o pu
nere in pagină elocventă 
ca o interpretare critică. 
„Autorul" 7 Elena Ripoșan. 
responsabila unității. Iată o 
posibilă schiță de portret. 
Statură mică, gesturi iuți, 
nervoase, linii subțiri. în 
sfirșit acel aer de vechime 
și finețe ce trădează auten
tica ereditate țărănească, 
într-un cuvint. ardeleanul 
de la munte așa cum îl 
descria Călinescu in cele
brul capitol despre Goga. 
Și aici Criticul a fost un 
ghid bun : Elena Ripoșan a 
coborît la oraș din munți, 
din satul Blăjeni. de la iz
vorul Crișului Alb. De aici 
energia, sentimentul de so
lidaritate eu natura, pa
triotismul stăpînit. detecta
bil imediat din mîndria cu 
care vorbește despre isto
ria si literatura româneas
că. De aici iubirea pentru 
Goga si Eminescu.

Despre Luceafăr se pro
nunță' cu siguranță și intui
ție de critic. Ar putea invo
ca locul fruntaș pe județul 
Hunedoara obținut de Uni
tate in anul trecut, ar pu
tea sublinia substanțialele 
depășiri de plan din pri
mul trimestru al Iui ’88, 
dar preferă să vorbească 
insistent despre Eminescu, 
despre datoria de a cu
noaște opera poetului tute
lar. „De universul cărților 
m-am apropiat citindu-1 a- 
colo. în munții natali, pe 
Eminescu. A fi librar în
seamnă a trăi în numele 
valorilor. Un om de‘ con
știință. un patriot nu se 
formează la școala cărților 
ușoare. Dăinuim cind știm 
cine sintem. de unde ve
nim si Încotro ne îndrep
tăm, O carte buriă e un in
dicator de drum. A fi li
brar înseamnă a tine me
reu la vedere aceste semne 
de recunoaștere. Pe scurt, 
nu-i o chestiune de «mese
rie» pur si simplu, ci da 
răspundere si pasiune".

Despre pasiune mi-a 
vorbit, simptomatic, 
și Ana Sobală, res

ponsabila librăriei „Dacia" 
din- București. Sint mai 
bine de două decenii de 
cind femeia aceasta cu ges
turi. replici și tact de pro
fesoară a terminat faculta
tea. sint ani buni de cind 
lucrează in București si to
tuși în vorbire ii stăruie 
un suav timbru moldove
nesc. Simplă coincidență 
sau nu. și Ana Sobală vine 
de la tară (e născută la 
Cacica. județul Suceava, a- 
colo unde sarea gemă re
flectă înmiit soarele). încît 
mai că ai fi îndreptățit să 
crezi că nu numai veșni

cia. ci și dragostea de carte 
s-a născut la sat. Conver
sația incepe cu un racourți 
biografic : „De la Cacica la 
Gura Humorului, orașul cel 
mai apropiat, sint 18 kilo
metri. și-mi aduc aminte 
că. elevă fiind, ne întovă
rășeam cite 5—6 școlari și 
mergeam pe jos la oraș să 
ne aprovizionăm cu cărți. 
De mică mi-am propus să 
am multe cărți. Facultatea 
de filologie am urmat-o 
tocmai datorită acestui 
vechi și prim impuls".

Dragostea aceasta de de
mult nu se dezminte nici 
acum. „Nu puteți — îmi 
zice — să vă dați seama ce 
mare bucurie mă încearcă 
ori de cite ori văd teancui 
cu noutăți. Sint alt om și 
uit de oboseală și de orice 
supărări". Ce supărări poa
te avea omul aflat la pu
pitrul unei librării admi
rabil organizate si aprovi
zionate. al cărei plan e. 
lună de lună. realizat si 
depășit 2 Nici multe, nici 
puține. Dar consemnarea 
lor. fie si sumară, trădea
ză imediat omul de carte 
conștient de îndatoririle 
lui. Modul de selectare a 
tinerilor librari ii dă. de 
pildă, de gindit. „Comerțul 
cu cartea — mărturisește 
ritmîndu-și energic cuvin
tele — nu înseamnă o sim
plă adunare de cifre. Nu 
orioe absolvent de liceu 
economic poate fi un bun 
librar. E nevoie de pasiune 
și de cultură. De arta de 
a recomanda — cu argu
mente literare, psihologice, 
științifice — o carte. Pe 
lucrătorul incapabil viata 
îl înlătură pină la urmă din 
preajma rafturilor. Dar de 
ce trebuie să plătească, fie 
și vremelnic, cititorul pre
țul dezinteresului și al ne
priceperii sale 7" Portre- 
tul-robot al librarului ideal 
pe care il conturează in 
continuare, apelează insis
tent Ia cuvinte ca „suflet", 
„dragoste de carte", „iubire 
pentru scriitori si pentru 
cititori". Alte supărări 7 Bi
zuită pe studiul atent al 
cerințelor cumpărătorilor. 
Ana Sobală visează un ci
clu de „Introduceri in ope
ra..." unor compozitori re- 
numiți. după cum dorește 
mai multe apariții în co
lecția „O sută de persona
lități ale..." și, invers, mal 
puține volume cu defecte 
tipografice. Un motiv de 
mîhnire e. Iarăși, dialogul 
nu întotdeauna string cu 
editurile.

Sint. cum se vede, supă
rări trecătoare, cu cauze 
remediabile într-un viitor 
mai mult sau mai puțin 
apropiat. Dincolo de ele 
rămin însă bucuriile. Si le 
enumeră cu neașteptată fe
brilitate : bucuria de a lu
cra într-o unitate vizitată 
de personalități literare si 
cultural-artistice ; satis
facția de a vedea cit de 
mult sint cerute cărțile de 
istorie, de lingvistică, de 
filozofie si critică literară, 
albumele si cărțile de artă ; 
plăcerea, lesne explicabilă 
la un om care e si părinte, 
de a constata îmbunătăți
rea condițiilor grafice ale 
cărților pentru oopii. Si. 
mai presus de toate, bucu
ria de a dialoga zilnic cu 
un public mereu mai larg, 
mereu mai avizat, cucerit 
definitiv de miresmele ne
pieritoare ale „grădinilor 
cu cărți".
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tv
20,00 Telejurnal, Zilei muncii, faptele 

de muncă ale tării !
20,25 Priorități în economie. în obiec

tiv : Programul campaniei agri
cole de primăvară

20,45 Normele eticii si echității socia
liste în acțiune (color) • în sluj
ba interesului general

21,00 Roman foileton (color). „Viață 
fără sfirșit44. Ecranizare după ro
manul lui Frantisek Svantner. 
Producție a televiziunii cehoslova
ce. Premieră pe țară. Episodul 5 

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Poveste din Hollywood — 
16,30; 19.30; (sala Amfiteatru) : Dru
mul singurătății — 18; (sala Atelier): 
Clovnii — 18: (sala Studio 99) : Roma 
— tezaur de artă.— 17^30
• Filarmonica ..George Enescu'4 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal. 
Solist : Jean-Franțois Antonioli (El
veția) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Femeia 
îndărătnică — 13
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Silvia — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) 1 Doamna 
cu camelii — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) 1 
Bătrîna și hoțul — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) t 
Regele loan (premieră) — 13
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Studio) : Complotul miliardarilor — 
18.30
• Teatrul Giulestl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Visul unei nopți de iarnă — 13
• Teatrul satiric-muzieal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 13; (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română’4 (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15; De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) x 
Muzicanții veseli — 18

• Teatrul „Țăndărică* (1’5 23 77. sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 10,30
• Circul București (10 41 95) : „Ste
lele Circului din Moscova* (premie
ră) — 19

cinema
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LUMINA (14 74 16) — 9: 11 : 
13.15. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11;
13, GLORIA (47 46 73) — 9; 11; 13
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
— 17: 19. FLOREASCA (33 29 71) —
— 9: 11; 13; 1'5; 17; 19
• Iacob : STUDIO (59 53 15) — 10:
12,15: 14,30; 16,43; 19. GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• B.D. In alertă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
îs: 20
• Program special pentru copil »i 
tineret: DOINA (16 35 38) — 8; 11: 
13; 13: 17: 19
• Extemporal la dlrigentie ; DACIA 
(50 33 94) — 9; 1'1: 13: 15; 17; 19
• Copilărie fără basme — 9. Moro- 
mețil — 10.45; 13,30; 18,15: 19 : UNION 
(13 49 04)
• Puștiul : LIRA (317171) — 9: li; 
13; 15: 17; 19
• Zimbet de soare : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17: 19
• Misiune specială; MUNCA (21 30 97)
— 15: 17; 19
• Egreta de fildeș: COSMOS (27 34 93)
— 9; 11; 13

A diversifica modalitățile specta
culare — iată o preocupare, o „des
chidere" pe care o împărtășesc deo
potrivă atit artiștii adevărați (dor
nici de varietate, de acel experiment 
profesional, acea amplificare a mij
loacelor pe care o presupune orice 
încercare de înnoire, de actualizare, 
de aprofundare a unui conținut 
proaspăt), cit și beneficiarii actului 
artistic. Numai că, echilibrul moti
vațiilor ce stau la baza demersuri
lor de experiment teatral, ca și jus
tificarea lor de esență sint sensibil 
diferite de la specie la specie, de la 
caz la caz.

în spectacolele de versuri ori în 
cele de poezie, muzică și dans, mo
dalități polimorfe, domină un crite
riu mai cuprinzător, in care intră și 
apetența comună a interpreților și a 
receptorilor actului scenic pentru li
rică. și dorința valorificării poeților 
cetățeni prin limbajul scenei. în în
clinația către «vitalizarea pantomi- 
mei (asupra căreia va trebui sâ re
venim, incitați și de admirabilul 
spectacol al Naționalului bucureștean 
intitulat „Clovnii"), vocația unor ta
lente remarcabile se intilnește cu o 
deschidere teatrală și culturală 
de domeniul modernității creației ; 
o tentativă ce inglobează și preocu
parea valorificării tradiției, fructifi
cării unor demersuri de „arheolo
gie" teatrală și chiar (tiacă ne gin- 
dim la filmul mut) de istorie cine
matografică.

în opțiunea pentru spectacolele 
de teatru scurt (cărora Oradea le-a 
consacrat un festival a cărei ediție 
a VII-a s-a deschis zilele trecute), 
alături de incontestabile conside
rente estetice și educative intră și 
unele legate de dorința de diver
sificare a locurilor de joc (ca și con
siderente de ordin material). Cit 
privește comedia, dar mai ales mu
zicalul. chemarea resimțită de ar
tiști este puternic stimulată de „se
tea" și „foamea" de comedie, de di
vertisment. de dorința de lirism 
a publicului. Montări realizate de-a 
lungul timpului, precum „Sinziana 
și Pepelea" (la I.A.T.C., la Piatra 
Neamț, la Iași), „Steaua fără nume", 
(la Comedie), „Nevestele vesele din 
Windsor" (tot la Piatra Neamț), 
„Bună seara, domnule Wilde" (la 
I.A.T.C.), dar mai ales cele din ulti
ma vreme : „Nu sint Turnul Eiffel"

și „Mitică Popescu" la Teatrul Mic, 
spectacolul Dario Fo la Comedie ș.a. 
exprimă o încercare de a întinde 
mai largi punți spre public. Deși, 
trebuie spus, rămine de văzut dacă 
acestea sint căile cele mai eficiente 
ale familiarizării cu arta scenică în 
ceea ce are ea mai specific și ale 
cultivării unei pasiuni statornice 
pentru teatru. înclinăm să credem 
că mult mai impresionantă și dura
bilă rămine miza pe marile valon 
ale dramei și comediei (satirice, de 
caracter etc.).

Fără îndoială însă, muzicalul e- 
xercită totodată o anume fascinație

muzical (mai acuzat, mai pregnant 
decit cel verbalizat) și prin posibi
litățile de exprimare originală — 
nu atit de directă, dar, uneori, poate, 
mai emoționantă — a unor trăiri 
dramatice și atitudini critice.

Am regăsit calitatea și maturita
tea regizorului — atestată și de ex
primarea unui gind personal in
citam in raport cu textul — am re
găsit acea profesionalitate in care 
rigoarea se îmbină cu fantezia și in 
spectacolul „Revelion la baia de 
aburi" de Emil Braghinski și Eldar 
Riazanov. Spectacolul constănțean 
cu acest text îmbina fericit realis-

estradei sau operetei 7 Iată o între
bare pe care o ridică, nu o dată, 
spectacolele ce ni se propun, între
bare reactualizată și de montarea 
teatrului constănțean cu „Sinziana 
și Pepelea" de Vasile Alecsandri (in 
regia tînărului Andrei Mihalache). 
Răspunsul include aspecte ce țin de 
măsură, mai concret, de echilibrul 
între teatrul vorbit și cel cintat și 
altele ce țin de organicitate (in mu- 
zicalizarea dialogului) și de coeren
ța stilistică. Or, din acest punct de 
vedere, muzica, agreabilă, cuceritoare 
(compusă de : Liviu Manolache) pare 
excesivă, melanjul de stiluri, impli-

DIVERSITATE Șl VALOARE
însemnări despre spectacolele Teatrului dramatic din Constanța

de ordinul performanței artistice, 
prin solicitările mai apropiate de 
„teatrul total" (care au și făcut fai
ma speciei pe alte meridiane) ; prin 
acel nou, exigent examen la care il 
supune pe actorul de proză, care tre
buie — după ce a dat dovadă și 
pină atunci de reale resurse fizice și 
psihice — să atingă noi performanțe 
de expresivitate corporală, să stăpi- 
nească tainele euritmiei, să schimbe 
cu ușurință un registru cu altul. 
Trecind peste cazurile — nu chiar 
atit de rare — in care recursul la 
farmecul unor șlagăre este, in fond, 
o „cîrjă" pentru un text pauper, 
muzicalul reprezintă, totodată, o po
sibilitate de a aborda intr-o viziune 
nouă un text bine cunoscut și de a 
conduce către un impact deosebit cu 
publicul.

„Nu sint Turnul Eiffel" de Ecate- 
rina Oproiu (muzica : Ion Cristi- 
noiu), in montarea Teatrului drama
tic din Constanța ni s-a părut câ l-a 
interesat pe regizorul Dominic Dem- 
binski și pe protagoniști: Nina Udres- 
cu, Vasile Cojocaru, Ileana Ploscaru, 
Emil Birlădeanu și, alături de ei: Ele
na Gurgulescu, Diana Cheregi, Mino- 
dora Condur ori Lică Gherghilescu. 
tocmai prin șansa oferită de lirismul

mul feliei de viață cu stilizările 
specifice „comediei bine făcute", li
rismul aspirației și evocări ale cere
monialului purificării cu satira ten
dințelor de a uniformiza existența și 
mai ales cu satira morală. Și deși 
translația spre feeric, spre imaginar 
(sugerată și de cadrul plastic, remar
cabil al lui C. Ciubotarul nu este 
organică, distonînd și cu linia ge
nerală a montării, ea este to
tuși acceptabilă, fiindcă nu contra
vine esențial textului. Ca să nu mai 
vorbim cit de tonic este să vezi că 
artiștii noștri tineri doresc să trans
mită prin spectacolele lor o pledoa
rie pentru resursele regeneratoare ale 
visului, ale idealului ! Atractivi tat ea 
spectacolului se datorează in foarte 
mare măsură măiestriei și farmecului 
interpreților — jocului cald, sincer, 
interiorizat al lui Vasile Cojocaru. al 
Dianei Cheregi sau al lui Eugen 
Mazilu, interpretării lor, bogate in 
nuanțe, inspirate, exprimind deopo
trivă profesionalitate și gust (cali
tăți pe care le dețin și Liviu Ma
nolache, Ana Mirena, Elena și 
T. Gurgulescu, Longin Mărtoiu.)

Care sint condițiile ca muzicalul 
să rămină o specie teatrală și să nu 
trădeze Thalia in favoarea revistei,

cit de mode muzicale fiind... „total". 
Ca orice manifestare teatrală, muzi
calul deține deplina demnitate a 
unui act teatral autentic atunci cind, 
prin el. se exprimă un punct de ve
dere, ca să zicem așa valid, accepta
bil in raport cu propunerile textului 
și adevărul vieții ; atunci cind va
riile mijloace artistice conjugate ex
primă o viziune atotcuprinzătoare, 
armonioasă asupra operei și temei 
abordate. Judecată din acest unghi, 
montarea teatrului constănțean nu 
satisface decit parțial. Nu intilnim 
aici nici feeria anotimpurilor cu ele
mente fantastice și folclorice, ftici 
dominanta satirei poetice. Parodia 
este cea care pare a guverna această 
tratare fantezistă (tinzind spre uni
versalizarea temelor piesei), cu ac
cente lirice și dramatice notabile. 
Dar parodia ca procedeu artistic (și 
nu estradistic) pretinde și ea relie
ful unei idei, atitudini întregite de 
forța de atracție a „stilului artistic" 
vădit de unitatea, de armonia sem
nelor teatrale. Există o certă inven
tivitate, diversitate în mulțimea 
scenelor ce alcătuiesc spectacolul 
(unele, memorabile), există soluții 
de ansamblu inspirate, detalii deose
bit de expresive, atestînd (ceea ce

este o caracteristică larg răspîndită 
la tinâră generație de regizori), o 
dată cu bogata „cultură a ga
gului" (asimilarea marilor lecții ale 
filmului mut), și dezinvoltura in alu
necarea de la sensul figurat la cel 
propriu, în plăcerea jocului cu 
timpul, cu anacronismele și deci în 
contemporaneizarea satirei de mora
vuri. Invenția rămine insă prea li
beră, asociațiile de nimic controlate 
amintind mai degrabă de principiul 
„deraierii", care nu s-a cristalizat 
niciodată în arta adevărată. Tot
odată, aspectul de cea mai certă mo
dernitate, intr-o asemenea tratare, 
anume distanța ironică, abordarea 
scenelor feeriei in registrul „repre
zentării" (nu in cel al „trăirii") se 
Conturează doar din cind in cind.

Pe de altă parte, iată că aportul 
scenografilor înclină balanța mu
zicalului către teatru de calitate, 
costumele îndeosebi (semnate de 
Eugenia Tărăsescu Jianu și puse in 
valoare ți prin jocul luminilor) con
tribuind prin ideea exprimată, prin 
expresivitatea liniei și a culorii la 
admirabila vizualizare a imaginaru
lui și fantasticului, la caracteriza
rea personajelor și stimulind, tot
odată, jocul actorilor. Și cu aceasta 
ajungem la un substanțial aport 
întru teatrali tate : cel al interpreți
lor. Distribuiți uneori în două-trei 
și chiar mai multe roluri, alternind 
partituri solistice cu sarcini de fi
gurație (deosebit de importante pen
tru atmosfera feeriei, pentru reușita 
unor scene), actorii constănțeni Diana 
Cheregi, Vasile Cojocaru, Emil Bir
lădeanu, Liviu Manolache. Maria 
Nistor, Nina Udrescu. Lică Gher
ghilescu, Cristina Oprean, Eugen 
Mazilu, Emil Sassu, Longin Mar- 
toiu evoluează cu dezinvoltură, 
elasticitate, cu nerv șl haz, 
,.descurcindu-se“ admirabil la par
tea cintată. Evoluția lor atestă 
că opțiunea pentru muzical a 
Teatrului dramatic din Con
stanța este în consonanță cu un efort 
de reîmprospătare și desăvirșire a 
mijloacelor de expresie, la un nivel 
de autentică profesionalitate. Efort 
care trebuie să însoțească, pretutin
deni. aspirația către lărgirea paletei 
stilistice, către abordarea unor noi 
genuri artistice.

Natalia STANCU
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Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Comitetului Național 

al Conferinței Consultative Politice Populare 
din Republica Populară Chineză

Alegerea dumneavoastră fn funcția de președinte al Comitetului Națio
nal al Conferinței Consultative Politice Populare din Republica Populară 
Chineză imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări.

îmi exprim convingerea că dezvoltarea continuă a relațiilor dintre fron
tul Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă Romârîia și 
Conferința Consultativă Politică Populară din Republica Populară Chineză 
va contribui și in viitor la intărirea prieteniei și colaborării tradiționale 
dintre popoarele român și chinez.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România.

Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Apreciez și vă mulțumesc sincer pentru caldul mesaj de salut primit 
din partea dumneavoastră cu ocazia survolării teritoriului Emiratelor Arabe 
Unite. Vă adresez urări de sănătate, de progrese tot mai mari poporului 
român prieten.

Cu cele mai înalte sentimente de stimă și considerație.

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Cronica zilei

VIAȚA ECONDMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

Cu prilejul celei de-a 76-a aniver
sări a zilei de naștere a tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Co
reene, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, Zo Iăng Guk. a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Con
stantin Mitea. secretar al C.C. al 
P.C.R., membri ai guvernului, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere și instituții centrale,

Să fii
(Urmare din pag. I> 

proprii pe doi oameni care, prin 
rezultatele muncii lor, au devenit 
cunoscuți și recunoscuți ca deosebit 
de eficienți.

Cum ar fi ing. loan Josu. pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Topolovățu Mare, El a 
spus :

— Nu fac nici o mișcare fără să 
calculez, nimic fără să știu că va 
aduce ceva in plus. Măsor de zece 
ori și. tai o dată. Dacă n-aș fi gîn- 
dit și n-aș fi făcut așa, cooperati
va asta ar fi rămas la stadiul de 
mediocritate la care se afla in urmă 
cu ani. Așa insă, a ajuns in doi ani 
la rentabilitate, apoi producțiile au 
început să tot crească, rind pe rînd 
au fost unificate cu noi alte șapte 
cooperative din jur și am crescut 
și acolo producțiile și rentabilita
tea. Fără eficiență n-am exista. 
Eficient ești atunci cînd întreaga 
dezvoltare o gindești și o realizezi 
ppin efort propriu. Cind te bizui pe 
ajutor din afară, ai terminat cu efi
ciența. Iată un fapt : statul acordă 
cooperativelor credite. Și e nor
mal s-o facă. Dar există și unități 
care se bizuie prea mult pe aceste 
credite și uită să meargă pe pro
priile picioare. Creditul înseamnă 
niște bani care îți vin fără să fi 
muncit pentru ei. ci doar pe baza 
promisiunii că vei munci. Dar vei 
munci, intr-adevăr ? Ajutor de la 
alții ? Nu te bizui pe el. Fă sin
gur. oricit ar fi de greu. Am avut 
de curind nevoie de ajutor pentru 
o investiție a noastră. O aprobare 
pentru materiale. Și m-am dus la 
unul care avea respectiva compe
tență. Cu brațele deschise m-a pri
mit. Și m-a ascultat tot surîzînd și 
aprobindu-mă. Apoi a zis : „To
varășe președinte, gindurile dv. 
sint și gindurile noastre !“ Dar 
practic n-a mișcat un deget. Bi-

După cum se știe, în urmă cu 
10 ani s-au adoptat, din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o serie 
de măsuri privind perfecționarea or
ganizării și conducerii activității eco
nomico-sociale și aplicarea unui 
nou mecanism economico-financiar. 
Perioada care a tr.ecut a con
firmat din plin justețea măsuri
lor luate, noul mecanism econo
mico-financiar oferind condițiile ma
nifestării neîngrădite, active a ini
țiativei maselor largi de oameni ai 
muncii în tripla lor calitate de pro
prietari, producători și beneficiari.

Noul mecanism a permis astfel tre
cerea la autoconducerea și autoges- 
tiunea fiecărei unități, prin partici
parea oamenilor muncii la luarea 
deciziilor, prin asigurarea autono
miei fiecărui colectiv în gestionarea 
bunurilor încredințate.

Referindu-se la modul de funcțio
nare a sistemului economico-finan
ciar. secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a- 
trăgea atenția la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. asupra cerinței de a 
se acționa preventiv, de a nu se 
aștepta să se acumuleze unele ne
ajunsuri. punindu-se accentul in 
etapa actuală pe respectarea nor
melor de consum, reducerea în ge
neral a consumurilor materiale, e- 
nergetice. realizarea tuturor celor
lalți indicatori și parametri care a- 
sigură creșterea eficientei și renta
bilității economice.

Cooperația de producție, achiziții 
ți desfacere a mărfurilors care des
fășoară o activitate economică com
plexă. a abordat cu fermitate și con
secvență problemele legate de apli
carea principiilor noului mecanism, 
în ultimul deceniu, problema centra
lă a cooperației a constituit-o îmbu
nătățirea structurii activității econo
mice. Paralel cu menținerea în prim- 
plan a aportului său la formarea fon
dului central de produse al statului, 
a activității de export și de a- 
provizionare cu mărfuri a popu
lației. cooperația a dezvoltat cu 
prioritate producția industrială, 
prestările de servicii și alimentația 
publică, activități cu o inaltă eficien
tă socială și economică.

Potrivit sarcinilor și obiectivelor 
stabilite Ia Congresul al III-l.ea al 
consiliilor populare, a fost adoptat 
un program special de dezvoltare a 
industriei mici, cu accent pe produc
ția de bunuri de uz casnic și gospo
dăresc. unelte agricole, artizanat etc. 
Programe speciale au fost adoptate 
și pentru dezvoltarea și diversi
ficarea alimentației publice. Ca ata
re. atit industria mică, dt și ali
mentația publică și-au dublat In ul

Asociației de prietenie româno-co- 
reene. reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, activiști de par
tid și de stat, generali și ofițeri, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției s-a toastat in 
sănătatea tovarășului Kim Ir Sen și 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre, in fo
losul și spre binele popoarelor român 
și coreean, al cauzei generale a so
cialismului, colaborării și păcii în 
lume.

(Agerpres)

eficient
zuie-te pe propria-ți capacitate, 
învață să fii gospodar și econo
mic. invață să valorifici totul, in- 
vață-i și pe cei din jurul tău ca 
fiecare mișcare pe care o fac să în
semne producție și venituri !

l-am pus apoi aceeași intrebare 
președintelui de la C.A.P. Sinmar- 
tinu Sirbesc, Miloș Jivanov (din a- 
celași județ Timiș, cooperativă 
prea bine cunoscută pentru exce
lentele ei rezultate la toate capito
lele producției agricole și zooteh
nice, in activități de mică indus
trie și. desigur, in privința venitu
rilor). Miloș Jivanov a dat un răs
puns foarte scurt :

— Dacă eu. ca președinte, nu sînt 
eficient, atunci trebuie să demisio
nez și din funcția de om al satu
lui.-De aceea mintea mea este tot 
timpul ocupată cu treburile coope
rativei. De la 5 dimineața și pină 
seara la opt. cind mă așez in fața 
televizorului, și cind, de multe ori, 
tot la cooperativă mă gindesc de 
fapt. Iar Cînd mă dtic Să mă culc, 
nu pot să adorm dacă nu mi-am 
scris în carnet ce am de făcut a 
doua zi. Eficient 7 N-ai ciștig, nu 
ești eficient. Asta-i tot".

Poate puțin prea categorică a- 
ceastă ultimă remarcă a lui Jiva
nov. Și totuși . cit adevăr cuprin
de ! Ciștig in sensul succesului, al 
biruinței. Ciștig in sensul adaosu
lui concret și substanțial Ia ceea 
ce produce munca ta. Ciștig in sen
sul necontenitei creșteri spre mai 
mult, spre mai bun. Aspirația spre 
absolut este ineă o expresie a am
biției de a fi un om eficient, un 
om al timpului prezent cu toate 
înaltele și nobilele lui imperative, 
între care — primordial : impera
tivul slujirii concrete, aplicate, a 
cerințelor patriei tale.

Mihal CARANFIL 
Cezar IOANA

timii 10 ani ponderea în totalul vo
lumului de activitate al cooperației.

Ținînd seama de cerințele mereu 
crescinde ale populației, au fost 
adoptate, de asemenea, programe 
speciale de dezvoltare și diversifi
care a prestărilor de servicii, cu 
accent pe serviciile personale, repa
rarea obiectelor de uz casnic și gos
podăresc, unități de transport hipo 
și sifonării (care au fost genera
lizate in toate comunele), ser
vicii de construcții și reparații, ser
vicii agrozootehnice și veterinare, 
servicii turistice, lucrări pe bază 
de comandă, servicii specifice me
diului rural : rotărie, forat puțuri, 

PRODUSE CIT MAI DIVERSE 
DIN RESURSE LOCALE

Rezultate în aplicarea principiului autofinanțării în cooperația 
de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor

potcovărie, darace etc. La sfirși- 
tul actualului cincinal, volumul pres
tărilor de servicii pentru popu
lație va fi de 2,4 ori mai mare 
decit cel realizat în 1985, în condi
țiile înfăptuirii prevederilor norma
tivului minimal de diversificare, ale 
generalizării in toate comunele a 
serviciilor de cerere curentă (croito
rie. cismărie, frizerie-coafură).

înfăptuirea acestor obiective va fi 
posibilă prin realizarea unui impor
tant volum de investiții, prin ex
tinderea rețelei de ateliere la peste 
43 000 unități, în care vor lucra 
circa 77 000 meseriași. în 1990 coope
rația va oferi la sate. în medie, un 
volum de servicii de 1 400 lei pentru 
fiecare locuitor, față de 572 lei în 
anul 1985. Numărul mediu de uni
tăți la 10 000 locuitori va ajunge la 
40. față de 30 în anul 1985.

Acțiuni permanente se întreprind 
de cooperativele sătești pentru creș
terea productivității muncii, pen
tru reducerea costurilor de producție 
și a cheltuielilor de circulație, pen
tru diminuarea consumurilor de ma
terii prime, energie si combustibili, 
extinderea tranzitului mărfurilor 
direct de la producători la unită
țile de desfacere etc.

O acțiune de mare importanță pen
tru dezvoltarea de ansamblu a activi-

BISTRIȚA : Noi dotări 
pentru creșterea producției

în cadrul uneia dintre cele mai 
mari secții ale întreprinderii de 
utilaj tehnologic din Bistrița a in
trat in funcțiune un nou grup de 
instalații agregat cu comandă hi
draulică pe camă destinate prelu
crării prin așchiere a armăturilor 
industriale din oțel. Așa cum ne-a 
spus șeful secției, ing. Ovidiu 
Crețu. aceste utilaje, special co
mandate. in număr de 12. au fost 
realizate de către muncitorii și spe
cialiștii de la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești. respectiv. întreprinderea de 
mașini agregat și mașini-unelte 
speciale Iași, ele fiind de inaltă 
performanță.

La Bistrița se realizează peste 
300 de sortotipodimensiuni de 
armături industriale din oțel, de la 
25 la 100 atmosfere și diametre 
nominale cuprinse între 50 și 800 
mm. familiile de produse cele mai 
importante fiind : robinetii de în
chidere cu sertar pană și paralel, 
robineți de închidere cu clapă, ro- 
bineți de reținere și de închidere 
cu ventil, precum și robineți de în
chidere cu sferă.

Prin noile dotări tehnice, con
sumul specific de manoperă oe 
bucată de armătură scade de la 140 
la numai 20 de minute și crește în 
mod deosebit calitatea prelucrări
lor. Numai pe seama implementări: 
acestor tehnologii, producția fizică 
suplimentară se va ridica la peste 
2 000 tone armături pe an, produse 
care sint deosebit de solicitate în 
principal în domeniul energeticii și 
petrochimiei. (Gheorghe Crisan).

ARGEȘ : Elevi cu spirit 
gospodăresc

Tn orele lor de practică, elevii 
școlilor județului Argeș, cu spri
jinul cadrelor didactice de specia
litate. valorifică deșeurile rezultate 
din procesele de fabricație a 
unor materii prime și materiale. 
Astfel, elevii Liceului industrial 
nr. 4 din Pitești, dintr-o serie de 
deșeuri provenite de la combina
tul petrochimic, și mai cu seamă 
din cele de polietilenă, au realizat 
diferite repere, dintre care minere 
și roți de cărucioare. Numai din 
valorificarea, de pildă, a polietile- 
nei, școala a încasat pină acum 
300 000 lei. Deocamdată. încă un 
faDt demn de menționat : elevii 
Liceului nr. 6 transformă în bu
nuri de larg consum diferite de
șeuri din lemn și din tablă zincată. 
Preocupări asemănătoare s-au re
marcat și la elevii liceelor nr. 1 și 
2 din Cimpulung. (Gheorghe Cir- 
stea),

FĂLTICENI : Instalații 
moderne

La întreprinderea chimică din 
Fălticeni s-a finalizat o instalație 
pentru obținerea agentului anti- 
crustă. Realizarea acestui produs, 
similar prin caracteristicile lui cu 
cele existente pe piața mondială, 
elimină importul de astfel de ma
terial. La conceperea instalației, e- 
xecutată prin forțe proprii, au con
tribuit și specialiștii Institutului de 
chimie macromoleculară „Petru 
Poni“ din Iași. în unitate a fost 
realizată, de asemenea, instalația 
de automatizare a tehnologiei de 
sinteză a metacrilatului de metil. 
Executarea instalației este rodul 
colaborării specialiștilor din uni
tate cu cei de la Centrul teritorial 
de calcul electronic din Suceava. 
Implementarea acesteia în fluxul 
tehnologic duce la creșterea sub
stanțială a productivității muncii. 
(Sava Bejinariu).

tații cooperației. în pas cu cerințele 
de aprovizionare ale populației, o 
constituie dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime locale, concomitent 
cu utilizarea materialelor recupera
bile și refolosibile, valoarea acesto
ra însumind în cei 10 ani peste 
25 miliarde lei. O recentă expoziție 
organizată de CENTROCOOP cu 
produse realizate din materii prime 
și materiale locale, recuperabile și 
refolosibile a confirmat. încă o dată, 
multiplele posibilități de care dis
pun unitățile cooperatiste pentru 
valorificarea acestor resurse. în in
teresul dezvoltării fiecărei locali
tăți, al satisfacerii in condiții tot 

mai bune a cerințelor de mărfuri 
și servicii ale populației. Prin pro
gramele elaborate de CENTROCOOP 
și de uniunile județene ale coopera
ției s-a stabilit intensificarea acti
vității de recuperare și refolosire a 
resurselor materiale, astfel incit, pe 
această cale, să se asigure la sfîrșl- 
tul anului 1990 circa 50 la sută din 
necesarul de materii prime și ma
teriale al cooperativelor. Producția 
realizată din materii prime locale, 
recuperate și refolosibile va fi în 
anul 1990 de aproximativ 6 miliar
de lei.

Măsuri permanente au fost luate 
pentru gospodărirea cu eficiență spo
rită a mijloacelor circulante, în care 
scop s-au urmărit dimensionarea ju
dicioasă a stocurilor de mărfuri, ma
terii prime, ambalaje etc., încasarea 
operativă a contravalorii mărfurilor 
și produselor livrate beneficiarilor, 
evitarea imobilizărilor de fonduri în 
stocuri care nu participă la circuitul 
economic. Numai în ultimii 3 ani, 
prin acțiunile întreprinse pentru 
aplicarea măsurilor stabilite privind 
mai buna gospodărire a stocurilor, 
s-a obținut o reducere a lor cu a- 
proape 4 miliarde lei, noi fiind pre
ocupați de reducerea lor în con
tinuare.

Dărmânești — o comuna 
pe calea urbanizării

Așezată la poalele Ciucului, 
acolo unde apele Uzului se varsă 
in Trotuș, comuna Dărmănești este 
una din cele mai mari și frumoase 
localități din județul Bacău. Și 
aici, ca și la Sascut, Podu Turcu
lui, Răcăciuni și in alte viitoare 
centre agroindustriale din județ, 
macaralele și schelele au devenit, 
in ultimii ani, o imagine cotidia
nă. Semn că localitatea pășește 
ferm pe calea unor profunde 
transformări economico-sociale. De 
la tovarășul Gheorghe Năstase, 
primarul comunei, aflăm că. in cei 
20 de ani care au trecut de la re
organizarea teritorial-administrati- 
vă a țării, harta economică a aces
tei localități s-a . îmbogățit cu nu
meroase obiective industriale, care 
au influențat pozitiv structura 
populației și condițiile de viață ale 
acesteia. Au fost înălțate și puse 
in funcțiune o modernă rafinărie 
de petrol cu instalații de mare ca
pacitate și tehnicitate, o fabrică de 
mobilă, o unitate de industrializare 
a lemnului, sectorul de exploatare 
a lemnului, ocolul silvic cu un 
centru de prelucrare a fructelor de 
pădure, precum și un mare număr 
de sonde petroliere. Pe Valea Uzu
lui s-a construit un complex hidro
energetic cu un lac de acumulare. 
Cetățenii, in frunte cu deputății 
lor, participă în masă la punerea 
în valoare a resurselor locale. 
Astfel, in mica industrie au fost 
înființate unități de valorificare a 
pietrei și pietrișului de rîu. a ră
chitei. a pieilor provenite din sec
torul zootehnic. Astăzi funcționea
ză aici 34 de unități de mică in
dustrie și prestatoare de servicii 
pentru populație. Programul in 
profil teritorial prevede ca. printr-o 
valorificare superioară a resurse
lor locale, volumul producției din 
industria mică să crească in acest 
an cu opt milioane lei. iar cel al 
prestărilor de servicii către popu
lație cu patru milioane lei față de 
1987. Vor fi înființate noi unități 
de prelucrare a lemnului, recupe
rat prin igienizarea pădurilor, ate
liere de împletituri din răchită și 
vor fi construite noi unități pentru 
producerea energiei electrice pe 
Valea Uzului.

O dată cu construcțiile hidro
energetice de pe Valea Uzului, în 
apropierea stației de tratare a apei 
au fost amenajate atractive uni
tăți turistice. Concomitent, au fost 
construite peste 300 de apartamen-

Unul din punctele de atracție ale turiștilor in comuna Dărmânești : Hanul 
de la Valea Uzului Foto : C. Bursuc

Reducerea stocurilor, concomitent 
cu creșterea beneficiilor și rentabili
tății, a determinat sporirea fonduri- 
lor proprii, restrângerea. treptată a 
creditului bancar și extinderea in 
ritm accelerat a autofinanțării coope
rativelor. Astfel. în ultimii 10 ani 
ponderea fondurilor proprii și asimi
late in totalul surselor de acoperire 
a mijloacelor circulante ale coope
rației a crescut de la 45 la sută la 
peste 70 la sută. Mărirea de circa 
6 ori a numărului cooperativelor 
autofinanțate (de la 290 la 1 723) a 
făcut ca în prezent 60 la sută din
tre ele să nu mai apeleze la credite 
bancare, iar 10 uniuni județene să

fi.e integral autofinanțate. Alte 500 
cooperative și incă 9 uniuni județene 
și-au propus să se autofinanțeze in 
acest an, creindu-se premisele pen
tru generalizarea pină in 1990 a auto
finanțării in întreaga rețea Cen- 
trocoop. Sint autofinanțate. de ase
menea. toate cele 818 cooperative de 
credit, activitatea de investiții, de 
pregătire a cadrelor, precum si ac
țiunile social-culturale decurgînd 
din caracterul de organizație al co
operației.

Se cuvine subliniat în acest cadru 
aportul cooperatorilor si al persona
lului muncitor din cooperative la 
acțiunea de autofinanțare prin parti
ciparea lor cu părți sociale sporite, 
această practică avînd o bogată tra
diție in organizațiile cooperatiste.

Prin aplicarea noului mecanism 
s-a asigurat și creșterea rolului bu
getului de venituri și cheltuieli, ca 
instrument de conducere a activității, 
de asigurare a echilibrului financiar 
în toate organizațiile și întreprinde
rile cooperatiste. Pe baza bugetu
lui de venituri și cheltuieli al aces
tora, ca și prin bugetele unităților 
operative, al magazinelor, maga
ziilor de distribuție, restaurantelor, 
bufetelor, unităților de producție, de 
prestări-servicii, al autobazelor si

Rafinâria Dărmânești, instalația de 
cracare

te. 9 școli cu 67 săli de clasă. 8 
grădinițe, laboratoare, ateliere șco
lare. Oamenii muncii din Dărmă
nești au astăzi la dispoziție trei 
cămine culturale, cinematografe, 
biblioteci, club, două dispensare 
medicale. A crescut ari de an și 
rețeaua comercială, care numără 
astăzi 46 de unități. Valoarea măr
furilor industriale și alimentare 
vîndute anual prin aceste unități 
depășește 80—90. milioane lei. în 
peste 1 500 de gospodării s-a intro
dus apa potabilă, s-au construit o 
rețea de canalizare, noi poduri și 
podețe, precum și o rețea de dru
muri și străzi modernizate care 
măsoară peste 20 kilometri.

Sint realizări care poartă am
prenta muncii făcute cu dăruire de 
locuitorii comunei. în folosul lor. 
al tuturor. Și în anii actualului cin
cinal vor fi înălțate ]a Dărmânești 
noi unități economice și obiective 
Social-edilitare de mare interes 
pentru oamenii de aici. Ele vor fi 
realizate eu contribuția statului și 
prin munca harnicilor cetățeni. 
(Gheorghe Baltă).

chiar al fiecărui mijloc auto în parte, 
se urmăresc lunar realizarea și de
pășirea veniturilor prevăzute. înca
drarea strictă in cheltuieli la fie
care capitol în parte.

Ca efect al măsurilor luate, prin 
bugetele de venituri si cheltuieli 
s-a prevăzut an de an crește
rea intr-un ritm mai accentuat 
a beneficiilor și rentabilității fată 
de creșterea volumului de acti
vitate economică. Astfel, în ulti
mii 10 ani ritmul de creștere a be
neficiilor a depășit de aproape 4 ori 
ritmul de creștere a volumului ge
neral de activitate economică al 
cooperației, sporind totodată con
tribuția CENTROCOOP-ului la bu
getul statului.

La rezultatele obținute a contri
buit perfecționarea metodelor de 
conducere la toate nivelurile. în 
acest sens este de subliniat re
curgerea într-o mai mare mă
sură la analiza economică în funda
mentarea planurilor și în urmă
rirea rezultatelor pe bază de bi
lanț, utilizarea pe scară largă în 
procesul de luare a deciziilor, a date
lor furnizate de sistemul informațio
nal și de mijloacele tehnice de 
calcul. Toate acestea — nu numai 
pentru înregistrarea rezultatelor, ci și 
pentru determinarea variantelor op
time de eficiență, de prognozare pe 
această bază a organizării activități
lor economice.

Cu toate aceste realizări, nu putem 
trece cu vederea faptul că în munca 
noastră, ca și a uniunilor județene 
mai persistă unele neajunsuri. Nu 
putem afirma că am făcut tot ce 
depindea de noi pentru a pune in 
valoare toate resursele locale. în 
vederea dezvoltării mai puternice a 
micii industrii, la nivelul cerințelor 
pieței. De asemenea, sîntem pre
ocupați de îmbunătățirea atitudinii 
personalului din unitățile de desfa
cere și de prestări de servicii față 
de populație. Sint încă multe de 
făcut pentru ca prezența și gama 
serviciilor, Îndeosebi la sate, să co
respundă exigentelor actuale, ca și 
pentru creșterea calității acestora, 
pentru exercitarea unui control cu 
adevărat eficient al întregii activi
tăți.

în ansamblul lor, măsurile de apli
care a mecanismului economico-fi
nanciar au avut o certă influență po
zitivă în activitatea unităților coope
ratiste. ele fiind de natură să asi
gure trecerea la o calitate nouă, su
perioară in toate sectoarele de ac
tivitate.

Ion SMEDESCU
director în CENTROCOOP

Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

ISLAMABAD

în legătură cu tragicul accident din orașul Rawalpindi, care a produs 
un mare număr de victime omenești, vă exprim cele mai sincere condoleanțe, 
iar familiilor indoliate — întreaga mea compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 aprilie, ora 20 — 17 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi rece, 
mai ales in jumătatea de nord a tării. 
Cerul va. fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în primele zile în regiunile 
estice și sud-estice. unde vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
să, însoțite și de descărcări electrice. 
Trecător, în aceste regiuni, precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapovită 
și ninsoare. Tn restul teritoriului, pre
cipitațiile vor fi izolate, mai ales sub 
formă de averse de ploaie. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări predominînd din sectorul nordic,

Valorificarea superioară a mijloacelor
de producție

(Urmare din pag. I)

prin simpla deplasare a unor pro
duse dintr-o intreprindere in alta. 
Totodată, ținind seama de caracte
rul său complex, valoarea adăugată 
ar putea să stea la baza calculului 
indicatorilor de' eficiență economică, 
facilitind analiza și înțelegerea co
relațiilor create de gradul de înzes
trare tehnică, productivitatea muncii, 
fondul de retribuire, beneficii, amor
tizări ș.a.

în procesul de îmbunătățire a sis
temului indicatorilor de plan, o im
portanță majoră pentru creșterea 
continuă a productivității muncii o 
au cuprinderea și calcularea judi
cioasă a indicatorului „fondul total 
de timp de muncă", exprimat in 
ore-om. Prin calcului, prevederea și 
urmărirea acestui indicator se asigu
ră dimensionarea exactă a necesaru
lui de forță de muncă și folosirea 
rațională a fondului disponibil de 
timp de muncă. Pe plan național, pe 
baza acestor indicatori, se pot asi
gura o repartizare judicioasă a re
surselor de muncă pe ramuri si sub- 
ramuri, produse si servicii si folosi
rea in condiții de eficientă superioa
ră a forței de muncă.

O cale importantă de perfecționa
re a activității unităților economice 
o constituie asigurarea precisă și 
completă incă din etapa de planifi
care a bazei materiale necesare. în 
acest scop ar fi util ca normele de 
consum și sarcinile de tipizare a 
produselor și materialelor să fie sta
bilite cu un an înaintea perioadei de 
plan, iar producția destinată consu
mului intern să fie practic integral 
contractată pînă la definitivarea 
planului pe anul următor.

Pornind de la faptul că planul nu 
se poate considera definitivat pînă 
nu se asigură toate condițiile nece
sare realizării lui, centrala indus
trială poartă răspunderea directă 
pentru întocmirea contractelor, alcă
tuirea bugetului de venituri și chel
tuieli, asigurarea forței de muncă, a 
tuturor condițiilor materiale pentru 
executarea lui.

Amplificarea continuă a legături
lor economice externe impune acor
darea unei atenții sporite sistemu
lui de indicatori pentru activitățile 
legate de comerțul exterior. Astfel, 
prin exprimarea în lei a planului de 
export-import pe baza cursului co
mercial devine posibilă realizarea 
unei legături directe intre prețurile 
interne și cele externe și compara
rea rezultatelor obținute din export 
cu eforturile făcute pentru import. 
O dată cu aceasta, prin indicatorul 
„Soldul balanței comerciale" se poa
te concentra atenția asupra asigură
rii echilibrului acestei balanțe, im- 
pulsionind unitățile industriale pen
tru mărirea volumului producției 
destinate exportului.

Perfecționarea continuă a activită
ții de planificare reprezintă un pro
ces dinamic, ceea ce implică exis
tența unor posibilități continue de 
îmbunătățire a metodologiilor exis
tente și a sistemului de indicatori.

Și primăvara este un anotimp al drumețiilor!
Sintem in plin sezon al excursii

lor și drumețiilor montane. în ori
care din masivii muntoși, cabanele 
sint pregătite să-și intimpine oas
peții. Prin oficiile județene de tu
rism și I.T.H.R. București, solici- 
tanții pot beneficia de locuri re
zervate. De menționat că fiecare 
județ al țării organizează în acest 
anotimp excursii in cele mai atrac
tive zone turistice: Valea Prahovei, 
centrul și nordul Moldovei. Mara
mureș. centrul Transilvaniei. Olte
nia de sub munte, valea Cernei și 
Porțile de Fier, valea Oltului, Delta

ACTUJIÂILITÂTEÂ sportuvă
FOTBAL. • Miercuri. Pe sta

dionul „23 August" din Capitală, s-a 
desfășurat meciul dintre selecționa
tele României și Greciei, din cadrul 
preliminariilor turneului olimpic de 
fotbal. Partida s-a incheiat cu sco
rul de 1—0 (1—0) în favoarea oaspe
ților. Golul a fost marcat de Alexiou 
(min. 23). Au jucat următoarele 
formații : România : Speriatu — 
Messzaros. Ad. Popescu. Mirea, 
Eduard. Lupu. C. Solomon, Badea, 
Mujnai (Goanță), Cașuba. Ralea 
(Văidean) ; Grecia : Talikiadis — 
Bonavas, Hagiatanasiu. Kalikzakis, 
Alexiou (Antonopoulos), Kontrpou- 
loș. Hagidis. Ătanasis. Kanaras, 
Koubanas, Dimitriadis (Doudziaris). 
• Pe stadionul Steaua din Capitală 
s-a disputat miercuri meciul dintre 
echipele Steaua și Sportul studen
țesc. contind pentru etapa a 23-a a 
campionatului diviziei A la fotbal. 
Victoria a revenit echipei Steaua cu 
scorul de 3—0 (0—0). golurile fiind 
marcate de Hagi (min. 73). Gh. Po
pescu (min. 79) și Bumbescu 
(min. 89). O în clasamentul golge- 
terilor campionatelor europene de 
fotbal continuă să conducă fotbalis
tul turc Tanju Colak (Galatasaray 
Istanbul) — cu 32 de goluri înscri
se. urmat de scoțianul Tommy Coyne 
(F.C. Dundee) 29 de goluri. Hugo 
Sanchez (Real Madrid) și Ally 
McCoist (Glasgow Rangers) cite 27 
goluri, Ali (Besiktas Istanbul), 25 de 
goluri. Andy Walker (Celtic Glas
gow) 24 goluri etc. • în meci con
tind pentru preliminariile turneului 
olimpic de fotbal (grupa E euro

la începutul intervalului în estul tării 
și la munte. Temperatura aerului va 
continua să scadă, mai accentuat in. 
regiunile nordice și centrale. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 și 6 
grade, mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele se vor situa, in general. în
tre 7 și 17 grade. Se va produce frec
vent brumă și izolat îngheț la sol. mal 
ales in jumătatea de nord a tării. în 
București : Vremea va fi rece, îndeo
sebi noaptea și dimineața. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări la începutul in
tervalului, cînd temoorar vor cădea 
precipitații sub foymă de ploaie, care 
trecător se vor transforma în lapovită. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări Ia începutul in
tervalului. Temperatura aerului va 
continua să scadă. Minimele vor fi 
cuprinse între zero si 4. grade, iar ma
ximele între 12 si lfi grade. Dimineața, 
condiții de producere a brumei.

Aceasta presupune ca sistemul indi
catorilor dc plan, adoptați pe plan 
național, să fie completat și adineit 
pe ramuri, subramuri, centrale și în
treprinderi. Totodată, in raport cu 
noile exigențe, devine tot mai nece
sară îmbunătățirea muncii compar
timentelor dc planificare la diferi
tele verigi organizatorice. Aceasta 
impune ca, in condițiile creșterii și 
mai puternice a rolului statului în 
planificarea, organizarea și condu
cerea unitară a întregii activități 
economico-sociale, pe baza planului 
național unic, să se înlăture unele 
manifestări de birocratism care incă 
persistă la diferite niveluri organi
zatorice In munca de planificare. O 
bună fundamentare și urmărire a 
execuției sarcinilor de plan necesită 
intărirea colaborării intre comparti
mentele de planificare la toate veri
gile. studierea temeinică de către 
acestea a realităților din economie, 
a fenomenelor și tendințelor care se 
manifestă pe piața internă și externă 
și adoptarea pe această bază a unor 
soluții optime privind căile de creș
tere economică și de asigurare a 
echilibrului material și valoric pen
tru fiecare unitate. In acest scop, 
este deosebit de utilă îmbunătățirea 
continuă a metodelor și tehnicilor de 
fundamentare și optimizare a siste
mului indicatorilor de plan, folo
sirea pe scară largă a tehnicilor de 
prelucrare automată a datelor in lu
crările de planificare și de urmărire 
a executării sarcinilor de plan.

Experiența pozitivă existentă tn 
țara noastră și pe plan mondial de
monstrează utilitatea și eficiența fo
losirii cercetărilor operaționale in 
optimizarea indicatorilor, din rîndul 
cărora se degajă metodele modelării 
matematice, ale programării liniare 
și dinamice, cele bazate pe teoria 
deciziei, teoria uzurii aleatoare a 
echipamentelor industriale, teoria 
firelor de așteptare sau cele bazate 
pe teoria graficelor, pe calculul pro
babilistic ș.a. Pentru fundamentarea 
și optimizarea corelării între acumu
lare și consum sau pentru optimi
zarea folosirii resurselor materiale 
pot fi folosite cu succes modelele 
sectoriale, iar pentru fundamentarea 
planului de ansamblu — modelele 
economico-matematice, precum și 
balanța legăturilor dintre ramuri.

Perfecționarea planificării acti
vității economice necesită atra
gerea largă a colectivelor de 
oameni ai muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, la dezba
terea și fundamentarea sarcinilor de 
plan, la elaborarea soluțiilor de rea
lizare a măsurilor cuprinse în progra
mele adoptate privind valorificarea 
superioară și creșterea bazei energe
tice și de materii primer la îmbună
tățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și re
ducerea costurilor de producție.

Prof. univ. dr. 
Constantin BARBULESCU
Academia de Studii Economice — 
București

Dunării, litoralul românesc al Mării 
Negre. Excursiile și drumețiile, 
dincolo de reconfortarea pe care, 
firesc, o oferă, pot fi un bun prilej 
de instruire prin participarea la 
manifestările cultural-artistice, ser
bările folclorice tradiționale, com
petițiile sportive, vizionarea unor 
expoziții in locurile de popas.

Agențiile oficiilor județene de 
turism si ale I.T.H.R. București stau 
la dispoziția solicitanților cu in
formații curente, rezervări de locuri, 
servicii turistice de calitate.

peană). formația Cehoslovaciei a 
întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) se
lecționata Austriei. în clasamentul 
grupei, pe primul loc se află Ce
hoslovacia. cu 12 puncte (din 7 
jocuri), urmată de Iugoslavia — 9 
puncte (din 6 meciuri). • In se
mifinalele „Cupei R.F. Germania" la 
fotbal. V.F.L. Bochum a întrecut cu 
2—0 (1—0) pe S.V. Hamburg și s-a 
calificat in finală.

ȘAH. • Cîștigind, cu piesele ne
gre la Liubojevici. fostul campion al 
lumii. Anatoli Karpov (U.R.S.S.), a 
devenit lider in turneul de șah de 
la Bruxelles, cu 6 puncte, după 9 
runde, urmat de Beliavski și Salov, 
cite 5,5 puncte. Speelrpan și Por- 
tisch 5 puncte etc. Alte rezultate ale 
rundei : Beliavski — Tal 1—0 : Por- 
tisch — Vinants 1—0 ; Sokolov —' 
Andersson remiză ; Speelman — 
Sax 0—1; Korcinoi — Seirawan 0—1; 
Nunn — Salov remiză ; Timman — 
Nogueiras remiză. • în prima run
dă a turneului internațional de șah 
dc la Vrnjacka Banja (Iugoslavia), 
maestrul iugoslav Pavlovici l-a În
vins pe englezul Davis, iar parti
dele Raicevici — KovacevicI, Gu- 
navan — Abramovici și Marinko- 
vici — Paunovici s-au incheiat re
miză.

TENIS. în primul tur al concursu-» 
lui internațional de tenis de la Nisa, 
Vilas (Argentina) a ciștigaț cu 6—3, 
6—1 la Maurer (R.F.G.). Alte rezul
tate : Kroon (Suedia) — Segărceanu 
(România) 6—0. 6—4 ; Pimek (Ceho
slovacia) — Doumbia (Senegal) 6—4,



UN NOU ITINERAR DE PACE SI COLABORARE

i

***L

Așa cum s-a anunțat, tn cea de-a doua jumă
tate a lunii aprilie, in cadrul noului itinerar de 
pace și Colaborare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efec
tua o vizită oficială de prietenie in Republica So
cialistă Vietnam.

Intre România socialistă și Republica Socialistă 
Vietnam există vechi tradiții de prietenie și soli
daritate. Poporul român a urmărit cu vie simpatie 
și și-a manifestat solidaritatea deplină cu lupta 
poporului vietnamez atit împotriva vechii domi
nații coloniale, cit și, ulterior, împotriva agresiunii

imperialiste, pentru libertate și independență, pen
tru edificarea unei vieți noi.

tn cadrul politicii sale principiale de dezvoltare 
a relațiilor cu toate țările socialiste, partidul și sta
tul nostru au acționat și acționează pentru întărirea 
prieteniei și colaborării româno-vietnameze, un rol 
determinant in acest sens avind întilnirile și con
vorbirile la nivel înalt de la București și Hanoi. 
Apropiata vizită, noul dialog la nivel înalt con
stituie o nouă expresie a voinței de a dezvoltai 
în continuare relațiile dintre partidele, țările și' 
popoarele noastre, în interesul reciproc, al cauzei 
socialismului și păcii.

Pentru extinderea colaborării între țările 
în curs de dezvoltare

Documentele adoptate la reuniunea ministerială 
de la Belgrad

Evenimentele din America Centrală
„Criza nu poate fi soluționată decit prin respectarea 
suveranității și independenței Republicii Panama11

Transformări înnoitoare 
în valea Fluviului Roșu

BELGRAD 13 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat lucrările reu
niunii ministeriale a Comitetului de 
negociere a sistemului global de pre
ferințe comerciale între țările în 
curs de dezvoltare (S.G.P.C.). A fost 
adoptat și s-a semnat un acord la 
care participă 48 de țări membre ale 
„Grupului celor 77", inclusiv Româ
nia, și care prevede acordarea de fa
cilități comerciale reciproce intre 
țările participante sub forma redu
cerii taxelor vamale, diminuării și 
eliminării obstacolelor netarifare și 
adoptării de măsuri directe pentru 
promovarea comerțului, inclusiv prin 
stimularea încheierii de contracte pe 
termen lung.

Obiectivele acordului se vor reali
za în decursul mai multor runde de

negocieri. La reuniunea ministeria
lă s-a finalizat prima rundă de tra
tative lansată la Brasilia, în mai 
1986.

Reuniunea ministerială a adoptat, 
totodată, Declarația de la Belgrad 
privind S.G.P.C., în care se exprimă 
hotărîrea participanților de a înce
pe pregătirile pentru organizarea 
unei a doua runde de negociere a a- 
cestui sistem de preferințe comer
ciale, în vederea lărgirii facilităților 
convenite anterior.

De asemenea. Ia reuniune s-au a- 
doptat două rezoluții privind măsu
rile speciale de sprijin pentru po
porul palestinian și, respectiv, con
damnarea agresiunii economice îm
potriva Republicii Panama.

între aeroportul Hanoi, cu edi
ficiile sale de beton și sticlă ri
dicate acum cîțiva ani, și metro
pola de pe Fluviul Roșu, străbați 
kilometri și kilometri. De o parte și 
de alta a șoselei, in văzduhul 
transparent și parfumat al amur
gului de tropice se înșiră case stră
vechi, durate din lut împletit cu 
nuiele de bambus și, dincolo de 
ele, cit cuprinzi cu privirea, cîm- 
pii de orez, nesfîrșiri de verde in
tens, incins de căldura toridă a zi
lei, abia răcorit, ici-colo, de faldu
rile de evantaie ale bananierilor. 
Falduri care se închid și se des
chid sub boarea leneșă a amurgu
lui, ca niște fluturătoare cozi de 
păuni fantastici, ivind in ochii de
corativi ai penelor, în degradeuri. 
lacuri sau iazuri azurii. In ele se 
scaldă, cu gratii de pachiderme, 
mari bivoli negri, alături de băietei 
și fetite care, cufundați în valuri 
pînă la gît, prind cu mîinile goale 
pești multicolori și crustacei cu 
mustăți haiducești.

Si deodată. într-o fulgerătoare 
schimbare de planuri, proiectîn- 
du-te în plină contemporaneitate 
— nodurile.

Două mari și moderne poduri, 
îmagini de ultimă oră ale tehnicii 
veacului, preiau goana vehiculelor 
peste Fluviul Roșu, conducînd-o 
spre capitală. Primul. podul 
„Thang Long“ (numele vechi, mile
nar. al Hanoiului), lung de 5,5 km, 
cu două niveluri (pentru mașini și 
trenuri) și cu masive picioare de 
beton și otel îngropate pînă la 30 
de metri sub ape, a fost inaugurat 
în 1983. la cinci ani de la debutul 
construcției. Al doilea. podul 
„Chuong Duong" (nume, și el, dă 
rezonantă istorică), lung de 1,2 km, 
cu picioare și mai adine înfipte în 
fluviu (pînă la 40 de metri), a fost 
predat circulației In 1985. la capă
tul a 20 de luni și 20 de zile de 
construcție. Cel pe care-1 străba
tem’e „Thang Long", podul „vechi". 
Zburăm cu mașina prin etajul su
perior, dedesubt zboară trenuri, 
de o parte și de alta zboară alte ma
șini (podul are 6 benzi de circula
ție) și, ajunși la capăt, oprim ca să 
contemplăm edificiul de jos. de pe 
țărmul fluviului. E, cu adevărat, 
o construcție de o somptuoasă 
pregnantă în peisaj, subjugînd ma
rele fluviu al Nordului vietnamez 
prin masivitatea, dar și prin gratia 
ei, o operă de inspirată arhitectu
ră, care face ca piatra să devină 
ușoară, iar oțelul aerian. S-a lucrat 
la ea, ni se povestește, și cu teh
nica veacului, dar și, pentru gră
birea lucrărilor, cu truda miilor de 
oameni care au sfărîmat, cu cioca
ne si dălți, piatra adusă din munte, 
au purtat-o, cale de kilometri, pe 
spinările încovoiate sub cobilițe, au 
cernut cu ciurul nisipul fluviului, 
l-au ales, l-au zvîntat, l-au turnat 
în gropile de beton. Eforturi mari, 
eforturi aspre, dar răscumpărate 
din plin de operă.

Hanoiul, capitala R.S. Vietnam, 
te întîmpină a.'tfel cu o definiție. 
Cu o imagine-definitie — a sa și 
a tării — în care se împletesc, 
fuzionind după legi aparte, speci
fice locului, veșnicia cu clipa, da
rul naturii cu cel al creației omu
lui. al marii lui opere civilizatoare, 
valori perene de muncă si viată 
cu noutatea extremă, proprie noii 
epoci, socialiste, care încununează 
o strămilenară istorie. Dominant, 
în această imagine, este, pe zi ce 
trece, noul, asumat cu efort, cu 
eroic efort, punindu-se la bătaie 
știință și tehnică, dar și, nu o dată, 
o aspră trudă, singura în stare să-i 
impună unei naturi de măreață și 
debordantă sălbăticie. neclintită 
din ere geologice, severul canon 
decis de omul acestei epoci.

Am vizitat, aici. în Nordul viet
namez, în vecinătatea orașului Hoa 
Binh, un sistem hidrotehnic care, 
captînd apele riului Da (Rîul Ne
gru), cel mai mare, mai frămîntat

însemnări 
din R. S. Vietnam

Construcții noi de locuințe in
tr-unui din cartierele Hanoiului

și mai viforos afluent al Fluviului 
Roșu, le meriește unor rosturi 
energetice de anvergură și, nu in 
ultimul rînd, unor amenajări care 
să stăvilească din catastrofalele 
inundații ce răscolesc delta fluviu
lui. Sistemul e în plină edificare, 
„biografia" lui este încă in lucru, 
dar datele ei de esență s-au și în
trupat in constructii-cheie, inedite 
forme de relief ale locurilor, la fel 
de durabile ca și cele ale naturii. 
Peste 15 000 de muncitori, ingineri 
și specialiști în varii domenii (e- 
nergeticiehi, arhitecti. geologi, geo
fizicieni. hidrologi, climatologi etc.) 
s-au angajat. în anii din urmă, în 
această lucrare care înseamnă, în
tre altele, dislocarea a milioane și 
milioane de metri cubi de pămînt 
și de piatră, desferecarea coerentei 
de eră a rocilor prin kilometri și 
kilometri de tunele subpămîntene, 
strămutarea Rîului Negru pe o 
nouă albie, ridicarea unui barai 
înalt de 128 de metri, construcția 
unei centrale electrice subterane 
cu b putere Instalată de 1 920 000 
kW și a unei ecluze-gigant cu 
acces la un lac-rezervor lung de 
230 km. Condițiile bătăliei purtate 
pe țărmul rîului, pe apele lui și 
cu apele lui, au fost și sînt încă 
extrem de grele, cele din interio
rul construcțiilor subterane s-au 
vădit și mai grele. Grinzile tune- 
lelor se încovoaie sub presiunea 
rocilor, uneori se frîng ca niște 
bete de chibrituri, lămpile mine
rilor scot mereu din beznă fisuri 
ale stîncii prin care tîșnesc toren
te de apă. Dar sentimentul pe care 
ți-1 provoacă aceste dramatice în
cleștări ale omului cu natura se 
rectifică și se convertește prin im
portanta telului care-i stă în față. 
Prima din cele 8 turbine ale cen
tralei electrice a și început să 
furnizeze curent, iar la orizontul 
anilor care vin se profilează un alt

desen și un alt destin al Fluviului 
Roșu. Un fluviu domesticit, ieșit de 
sub spectrul pustiitoarelor revăr
sări, reglindu-și debitul și dublin- 
du-1 în epocile de secetă, fapt cu 
benefice consecințe asupra recoltei, 
a pescuitului, a transporturilor na
vale, a climei din zona nord-vesti- 
că a Vietnamului.

Astfel de mari construcții, vitale 
pentru devenirea socialistă a tării, 
rod al unui efort popular de an
vergură și de durată, poartă ade
sea. în imaginea lor, însemnele 
unei fertile cooperări internaționa
le, Vietnamul vădindu-se receptiv 
și interesat în dialogul cu lumea, 
în virtuțile lui. stimulatoare de 
progres național și de bună convie
țuire între popoare. Pregnante 
mărturii ale colaborării româno- 
vietnameze ni s-au revelat. aici, 
sub multiple fatete. de la Fabrica 
de ciment din Haifong. construită 
după proiecte și cu asistență tehni
că românești, la locomotivele die- 
sel-electrice, tractoarele și alte mo
derne produse ale industriei noas
tre. întîlnite în noile incinte de 
muncă și de creație ale tării.

Reîntorși la Hanoi am întîlnit, 
pretutindeni, imagini ale unor 
transformări constructive în care 
demersul tehnic major și truda as
pră a oamenilor se amestecă in 
chip firesc, cu firescul cu care na
tura. fabuloasa natură a locurilor, 
își concentrează culorile și contras
tele în opere cu rezultate funda
mentale. La prima vedere, aceste 
transformări sînt greu discernabile, 
dar, pe măsură ce pătrunzi în inti
mitatea orașului, ele încep să te a- 
salțeze din toate părțile. Centrul 
Hanoiului își conservă încă imagi
nea de odinioară, cu conglomeratul 
său de stiluri arhitectonice, mărtu
rii ale unor civilizații diverse, a- 
desea disperse, arbitrar logodite în 
timp cu păienjenișul său de străzi 
și străduțe cu nume evocatoare de 
vechi meșteșuguri (strada Mătăsii, 
a Pinzelor de corabie, a Orfevri- 
lor, a Hîrtiei etc.), dar acest cen
tru. ni se spune, se va moderniza. 
Începînd cu arterele sale comercia
le. Pînă atunci, efortul zidirii a 
încercuit mai cu seamă periferiile, 
astăzi sedii de noi și moderne in
dustrii și de mari ansambluri arhi
tectonice, Problema numărul unu e 
cea a construcției de locuințe, strin
gentă într-un oraș care, structurat 
de vechii colonialiști pentru 200 000 
de locuitori, numără azi peste 
800 000, iar cu așezările suburbane 
peste 2.6 milioane. Trebuie demo
late mii și mii de locuințe insalu
bre. trebuie clădite altele, confor
tabile și moderne, trebuie extinse 
sistemele de canalizare, de încălzi
re, de iluminat, de transport în co
mun. și aceasta într-un ritm isto
vitor, reclamat de arzătoarele ne
voi de viață ale orașului. De prisos 
să mai spunem cît de preocupați 
sînt’ edilii de aceste probleme, 
multe și grele, soluționabile însă in 
viitor, prin dezvoltarea progresivă 
a metropolei. în acest vast și com
plex efort se înscriu și înzestrări
le social-culturale. veritabile ma
juscule arhitectonice în cartea de 
azi a orașului. Am vizitat aici, în
tre. altele, un Palat al sporturilor 
dotat cu toate subtilitățile tehnicii 
veacului și un Palat de cultură cu 
săli de spectacole și de conferințe 
totalizind 2 400 de locuri. Foarte 
frumoase aceste construcții — im
punătoare, dar și surîzățoare arhi
tecturi deschise spre soarele ge
neros al tropicelor, plasate in 
parcuri cu plante ornamentale dis
puse în cadre plastice de o mare 
diversitate, cu lacuri pe care fîșîie 
jonci ușoare și cu terase-cofetării 
veșnic pline de tineri.

Țară în plin efort constructiv. 
Vietnamul își scurtează, pe zi ce 
trece, distanța dintre acest efort și 
răsplata lui.

Iile PURCARU

Practicile profecționiste afectează programele de progres 
ale statelor „lumii a treia**

CIUDAD DE PANAMA 13 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, ministrul însăr
cinat cu președinția, Manuel Solis 
Palma, a reafirmat hotărîrea poporu
lui panamez de a nu precupeți nici 
un efort în apărarea suveranității și 
independenței naționale — transmite 
agenția de presă panameză Panapres. 
„Soluția pentru criza pe care o tra
versează în prezent țara nu poate 
fi elaborată decit în condițiile res-

Demonstrații de forță
CIUDAD DE PANAMA 13 (Ager

pres). — Autoritățile guvernamen
tale de la Ciudad de Panama au a- 
nunțat accentuarea „războiului psi
hologic" declanșat de S.U.A. la adre
sa Republicii Panama. In ultimele 
zile s-au produs frecvente violări 
ale spațiului aerian panamez de că
tre avioane și elicoptere ale forțelor 
armate ale S.U.A., lansări demon
strative de anvergură ale unor sub
unități de parașutiști în zona Cana
lului Panama, deplasarea fără accep
tul guvernului panamez a unor mi
litari nord-americani în perimetre

pectării libertății, suveranității șl 
independenței Republicii Panama" — 
a arătat el.

30 de întreprinderi nord-ame- 
ricane care operează în Panama 
au anunțat dezacordul lor fată de 
sancțiunile economice coercitive im
puse de S.U.A. Republicii Panama — 
transmite agenția Prensa Latina, ci
tind informații date publicității de 
agențiile France Presse și U.P.I.

ale trupelor S.U.A.
interzise acestora din Ciudad de Pa
nama. In cursul demonstrațiilor de 
forță, două elicoptere militare nord- 
americane s-au ciocnit, opt militari 
fiind răniți, iar, în cursul unui 
schimb accidental de focuri între mi
litari nord-americani din zona Ca
nalului, un soldat a fost ucis. Co
mandamentul de sud al forțelor ar
mate ale S.U.A. a confirmat aceste 
fapte, iar un comunicat oficial pa
namez precizează că partea pana
meză nu a fost de fel implicată — 
subliniază agențiile Prensa Latina Șl 
EFE.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

luat parte reprezentanți din Afri
ca, Asia, Europa și America Lati
nă.

JAKARTA 13 (Agerpres). — Dele
gații prezenți. la cea de-a 44-a se
siune a Comisiei Economice și So
ciale a O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.) au reafirmat necesitatea 
intensificării cooperării ținîndu-se 
seama de problemele economice spe
cifice fiecărui stat din zonă. încu
rajarea comerțului nu este suficientă 
— s-a arătat în timpul lucrărilor — 
aceste state trebuind să facă, în pa
ralel, eforturi pentru accelerarea 
procesului de industrializare națio
nală.

De asemenea, s-a subliniat că a- 
ceste țări suportă din plin efectele 
crizei economice mondiale și trebuie 
să aloce pînă la 25 la sută din 
totalul încasărilor obținute din ex
porturi pentru plata serviciului da
toriei externe. Țările în curs de dez
voltare — s-a precizat — continuă 
să sufere de pe urma diverselor 
măsuri comerciale protecționiste și 
restrictive, precum și a politicilor 
monetar-financiare promovate de 
țările industrializate, informează 
agențiile China Nouă și Bernama.

Seminar consacrat situației 
din Peninsula Coreeană

PHENIAN 13 (Agerpres). — La 
Phenian s-au desfășurat lucrările 
unui seminar consacrat situației ac
tuale din Peninsula Coreeană — 
transmite agenția A.C.T.C. Partici
panții au subliniat caracterul realist 
al propunerii președintelui R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen, privind con
vocarea unei conferințe comune 

’Nord-Sud, care ar putea contribui în 
mod hotăritor la eliminarea perico

lului unui război în Coreea și ar 
reduce starea de tensiune din pe
ninsulă, deschizind, totodată, calea 
spre conciliere națională și realiza
rea unității poporului coreean. înce
tarea manevrelor militare comune 
americano—sud-coreene „Team Spi
rit 88“ ar putea constitui un prim 
pas pe calea înfăptuirii acestor dezi
derate — s-a apreciat.

in sprijinul convocării unei
de pace in problema Orientului

KUWEIT 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a lansat un 
ape! în direcția convocării unei Con
ferințe internaționale de pace în 
problema Orientului Mijlociu care 
să contribuie efectiv la soluționarea 
situației din regiune. în cadrul unei 
conferințe de presă ținute în capi
tala Kuweitului, el a insistat asu
pra necesității organizării unei ast
fel de reuniuni sub egida O.N.U., pe 
baza normelor de drept internațional 
și a rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate.

Proteste împotriva

conferințe 

Mijlociu 
precizat că O.E.P.Yasser Arafat a 

este de acord să participe la confe
rință fie cu o delegație palestiniană 
independentă, fie în cadrul 
legații comune arabe — 
agenția China Nouă.

unei de- 
relatează

ale Con-Țările nealiniate membre .. 
siliului de Securitate au hotărît să 
ceară convocarea unei reuniuni a 
consiliului pentru discutarea situa
ției din teritoriile arabe ocupate de 
Israel, relatează agenția K.U.N.A. 
Inițiativa convocării Consiliului de 
Securitate aparține Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — infor
mează agenția citată.

politicii de expulzări
a guvernului israelian

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres) 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a expri
mat „îngrijorarea profundă" fată de 
decizia autorităților israeliene de 
ocupație de a expulza opt palesti
nieni de pe malul de vest al Ior-

danului și Gaza și a-i deporta în așa- 
numita „zonă de securitate" din su
dul Libanului, transmit agențiile de 
presă. Secretarul general al O.N.U. 
apreciază că această măsură va duce 
la agravarea tensiunii în teritoriile 
arabe ocupate de Israel.

★ ★

„Oceanul Indian să fie transformat
A * V V •• |/fintr-o zona a păcii!A •• i/#

Dezbaterile din Comitetul ad-hoc al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările Co
mitetului ad-hoc al O.N.U. pentru 
Oceanul Indian. în cadrul dezbateri
lor numeroși vorbitori s-au oronunr 
tat pentru intensificarea eforturilor 
în vederea convocării, cel mai tirziu 
în anul 1990, la Colombo, a unei con
ferințe internaționale pentru înche
ierea unui acord prin care Oceanul 
Indian să devină o zonă a păcii.

La sesiune a fost prezentat proiec
tul unui raport către cea de-a IlI-a 
sesiune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării, în 
care, între altele, se arată că 
timii ani activitățile militare 
cordarea în zona Oceanului 
au crescut în intensitate, ceea 
clamă urgentarea eforturilor
transformarea acestui bazin maritim 
într-o zonă a păcii.

în ul
ii . in- 
Indian 
ce re- 
vizind

„Casa atomica", un avertisment 
împotriva primejdiei nucleare

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres) 
— Guvernul Libanului a adresat o 
scrisoare secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, in 
care protestează ferm împotriva mă
surilor Israelului de deportare a 
unor palestinieni din Cisiordania și 
Gaza în așa-numita „zonă de secu
ritate", creată in mod ilegal de auto
ritățile israeliene în sudul teritoriu
lui libanez. în scrisoare se arată că 
aceste măsuri contravin Cartei 
O.N.U. și normelor dreptului in
ternațional, âu un caracter inuman 
și nu fac decit să sporească tensiu
nea în teritoriile ocupate, inclusiv în 
sudul Libanului, periclitînd pacea Și 
securitatea in Orientul Mijlociu.

SANAA 13 (Agerpres). — Partici
panții la seminarul international de 
solidaritate cu mișcarea de protest 
palestiniană din teritoriile arabe ocu
pate, care s-a desfășurat la Sanaa, 
au dat publicității o declarație în 
care reafirmă sprijinul față de cau
za palestiniană. Documentul con
damnă, totodată, actele forțelor 
israeliene de ocupație și cheamă la 
acordarea în continuare de sprijin 
populației palestiniene, informează 
agenția K.U.N.A.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei israe
liene a făcut cunoscut că. miercuri 
dimineața. în cursul unei operațiuni 
de luptă in sudul Libanului în afa
ra asa-numitei „zone de securitate"

Instituită de Israel, trei persoane au 
fost ucise — informează agențiile 
Taniug și EFE. Autoritățile israe- 
liene consideră că cei trei aparți
neau unor unități de gherilă din su
dul Libanului.

TOKIO 13 (Agerpres). — „Casa 
atomică" din Parcul Păcii din Hi
roshima va fi restaurată și conso
lidată, intenția municipalității fiind 
aceea de a conserva pentru gene
rațiile viitoare această mărturie a 
bombardamentului 'tragic de la 6 
august 1945.

„Casa atomică" reprezintă o clă
dire de trei etaje, fără ferestre și 
cu multe din scările și decorațiu- 
nile interioare distruse, care a fost 
păstrată in forma in care a rămas 
în picioare in mod miraculos după 
bombardamentul atomic. Din ră-

mășițele acestei construcții au fost 
luate pentru a fi expuse separat 
doar 
mas 
om" 
ințe 
grația nucleară.

Restaurarea „Casei atomice" vi
tează conservarea unui monument 
menit să amintească japonezilor și 
întregii lumi despre pericolul fără 
seamăn al războiului nuclear și 
despre necesitatea mobilizării tu
turor eforturilor pentru ca dezas
trele de la Hiroshima și Nagasaki 
din 1945 să nu se repete niciodată.

celebrele scări, pe care a ră- 
întipărită tragica „umbră de 
— respectiv conturul unei fi- 
umane dezintegrate de defla-

(din actualitatea politică')
MAREA BRITANIE
------------------*" --------------

Partidele politice-la ora regrupărilor

LA BEIJING a avut loc prima 
reuniune plenară a Comitetului 
Permanent al celui de-al VII-lea 
Comitet Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare a 
R.P. Chineze (C.C.P.P.C.). S-a 
hotărît constituirea a 13 comitete 
speciale — organe permanente de 
lucru ale C.C.P.P.C. cind Comitetul 
Național nu se află în sesiune. Au 
fost cooptați doi noi membri ai Co
mitetului Național și numiți 11 se
cretari generali-adjuhcți. La reu
niune a fost prezent președintele 
Comitetului National al C.C.P.P.C., 
Li Xiannian, informează agenția 
China Nouă.

NEGOCIERI SOVIETO—AME
RICANE. La Geneva a avut loc o 
ședință plenară in cadrul negocie
rilor sovieto-americane privind li
mitarea și încetarea experiențelor 
nucleare. După cum relatează a- 
genția T.A.S.S., delegația sovietică 
a prezentat un proiect de protocol 
suplimentar la Tratatul din 1976 
privind exploziile nucleare subte
rane in scopuri pașnice.

REZOLUȚIE. La Hanoi a fost 
dată publicității o rezoluție a Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Vietnam cu privire la perfecțio
narea activității de conducere în 
agricultură — transmite agenția 
V.N.A. Documentul concretizează 
orientările asupra dezvoltării agri
culturii tării, stabilite de cel de-al 
Vl-lea Congres al P.C.V.

CONFERINȚĂ. în capitala Re
publicii Guineea-Bissau au luat 
sfirșit lucrările unei conferințe in
ternaționale a Consiliului Mondial 
al Păcii. în comunicatul final a- 
doptat de participant! se sublinia
ză necesitatea înfăptuirii de noi 
măsuri de dezarmare în întreaga 
lume. S-a relevat că se impun, in 
prezent, prevenirea militarizării 
spațiului cosmic, interzicerea com
pletă a experiențelor nucleare șl 
încetarea producerii de arme chi
mice. Participanții s-au pronunțat 
pentru crearea de zone denucleari- 
zate în diverse zone ale lumii. Au

SESIUNE CONSACRATA CON
DIȚIILOR DE LOCUIT ÎN LUME. 
La New Delhi au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 11-a sesiuni a 
Comisiei O.N.U. pentru așezările 
umane, participanții adoptînd o re
zoluție în care se recomandă in
tensificarea eforturilor pe plan 
mondial pentru asigurarea locuin
țelor întregii populații a Terrei 
pină în anul 2000. In document se 
subliniază că, în prezent, peste un 
miliard de oameni, mai ales în ță
rile în curs de dezvoltare, nu bene
ficiază de o locuință corespunză
toare nevoilor lor. Problema con
dițiilor de locuit a căpătat propor
ții mondiale, ceea ce impune coo
perarea dintre toate statele lumii 
și un aport sporit din partea Na
țiunilor Unite și a organismelor 
specializate din sistemul O.N.U,

DECIZIE. Președintele R.P. Ban
gladesh, Mohammad Hussain Ers- 
had, a decis ridicarea stării de ur
gență, impusă la 27 noiembrie anul 
trecut.

IM MAREA NORDULUI au în
ceput manevre ale forțelor navale 
ale N.A.T.O., denumite codificat 
„Blue Harrier", informează" agen
ția Ă-D-N- La exercițiile militare

iau parte 66 de nave militare din 
Belgia, Danemarca, R.F.G., Olan
da, Norvegia și Marea Britahie. De 
asemenea, la manevre vor lua par
te și unități ale forțelor aeriene ale 
R.F.G. și Danemarcei. l

PREMIERUL DESEMNAT AL 
ITALIEI, Ciriaco de Mita, secretar 
general al Partidului Democrat- 
Creștin, a format noul guvern al 
țării, al 47-lea în istoria republicii. 
Miercuri, el a prezentat șefului 
statului. Franceso Cossiga, lista ca
binetului său de coaliție pentapar- 
tită format din 32 de miniștri.

ȘOMAJ. Tn luna martie, în Spa
nia existau 2 995 692 de șomeri în
registrați oficial, a anunțat Minis
terul spaniol al Muncii. Prin a- 
ceasta, rata șomajului a ajuns la 
aproximativ 21 la sută din popu
lația aptă de muncă a acestei țări.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
adresat din nou grupului de pirați 
ai aerului care au deturnat avio
nul de pasageri kuweitian apelul 
de a da dovadă de rațiune și de 
a elibera toate persoanele seches
trate la bord.

INTERDICȚIE PENTRU FU
MAT. Incepind de la 1 iulie anul 
acesta, fumatul este interzis în clă
dirile publice din Norvegia.

Pe eșichierul britanic, disputele 
dintre guvern și partidele de opoziție 
au cunoscut o anumită perioadă ceva 
mai multă liniște. Potrivit presei lon
doneze, cauza acestei diminuări a con
fruntărilor trebuia căutată, in pri
mul rind, în deplasarea preocupări
lor opoziției spre problemele proprii, 
în centrul atenției aflîndu-se nu 
atit controversele cu guvernul, cit 
„regîndirea" platformelor electora
le și a programelor politice în an
samblu, găsirea de noi forme organi
zatorice de acțiune. Această situa
ție a fost impusă de „șocul" înre
gistrat după alegerile din vara tre
cută, cînd, pentru a treia oară con
secutiv, partidul conservator a obți
nut victoria, ceea ce i-a permis să 
înceapă un nou mandat de guverna
re de cinci ani. în aceste condiții, 
partidele de opoziție — laburist, 
liberal și social-democrat — au tre
cut la analize aprofundate ale rezul
tatelor scrutinului. în cadrul partidu
lui laburist s-au desfășurat nenumă
rate reuniuni vădind preocupare pen
tru „a regăsi busola" și a introduce 
în programul politic „idei noi", pen
tru a realiza unitatea de acțiune a 
rindurilor sale și a oferi alegătorilor 
„o alternativă credibilă".

In ceea ce-i privește pe liberali și 
social-democrați, care sperau să de
vină „arbitrii" scenei politice bri
tanice, aceștia au avut surpriza să 
constate o diminuare a reprezentă
rii lor în parlament, determinată 
— după cum arăta liderul partidului 
liberal, David Steel — „de fragmen
tarea voturilor". Aceasta a și de
terminat cele două partide să vadă 
în unirea lor singura cale de supra
viețuire și de revenire pe scena 
politică, unde liberalii au avut un rol 
de prim-plan decenii de-a rîndul. 
Așa cum s-a anunțat. în urma reu
niunii de la Sheffield a consiliului 
Partidului social-democrat și a con
venției de la Blackpool a Partidului 
liberal s-a hotărît fuzionarea celor 
două formații politice într-un singur 
partid — Partidul liberal și social
democrat. In legătură cu această 
unificare, ziarul „Daily Mail" scria, 
însă, că s-a făcut „mult zgomot pen
tru nimic", deoarece din cele două 
partide n-a rezultat, cum se spera, 
doar unul singur, ci... tot două. Si 
aceasta s-a intim plat pentru că o

bună parte din social-democrati nu 
au acceptat unificarea și au hotărît 
să se constituie intr-o formațiune 
politică independentă.

în aceste condiții, nu prea diferite 
de cele anterioare, partidele de opo
ziție s-au lansat în bătălia electorală 
consacrată apropiatelor alegeri loca
le cu aceleași atacuri la adresa gu
vernului cu care s-au „duelat" si 
anul trecut. Dar, in continuare, parti
dul conservator de guvernămint dis
pune de cîteva atuuri. Este vorba 
mai întîi de o serie de rezultate po
zitive obținute 'de guvern pe plan 
economic și social. Astfel, în 1987, 
economia britanică a cunoscut un 
ritm de dezvoltare de 3,75 la sută, 
unul dintre cele mai înalte în rînduî 
țărilor O.E.C.D. In același timp, șo
majul, care in urmă cu un an afecta 
peste 3,3 milioane de oameni, a scă
zut întrucitva, respectiv, la 2,7 mi
lioane. O revigorare a înregistrat și 
lira sterlină, pe fundalul degringo
ladei monedei americane. In aceste 
condiții, este lesne de înțeles satis
facția din tabăra conservatoare.

Partidele de opoziție atrag însă 
atenția asupra „reversului medaliei", 
relevînd în special faptul că de re
zultatele din economie n-a benefi
ciat imensa majoritate, a celor mulți 
și nevoiași. In acest sens este citar 
buletinul „Social Trends", care arată 
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că partea din avuția națională 
revine celor înstăriți a crescut, 
ultimii ani, de la 38 la sută la 
proape 41 la sută. La celălalt pol 
societății, partea ce revenea la 20 
sută din populație a scăzut de la 7 
la 6,5 la sută.„Bogații au devenit și 
mai bogați, iar săracii și mai săraci" 
— scria „Labour Weekly" — care a- 
dăuga: „Succesele conservatorilor sînt 
de așa natură, incit, în ciuda efortu
rilor depuse, nu au reușit să ajungă 
nici măcar la nivelul înregistrat de 
producția industrială in 1979, sub gu
vernare laburistă". Datele oferite de 
aceeași publicație laburistă arată că 
șomajul, deși a scăzut, este totuși în 
prezent aproape dublu față de 1979.

Formațiunile politice care au intrat 
în componența noului Partid liberal 
și social-democrat reliefează că in 
timpul guvernării conservatorilor, 
aceștia au amputat drastic fondurile 
destinate învățămîntului, asistenței 
sanitare și sociale, locuințelor etc. 
Ca urmare, scrie „Observer", asis-

tenta medicală a devenit „o proble
mă socială acută", unii pacienți fiind 
nevoiți să aștepte luni de zile pen
tru un loc in spital. Numai anul 
trecut spitalele din Londra au fost 
„văduvite" de 1 400 de paturi, prin 
reducerea cu 40 milioane lire a fon
durilor. Au fost, de asemenea, mic
șorate simțitor alocațiile publice 
destinate construcției de locuințe cu 
chirii reduse : față de 29 800 aseme
nea locuințe realizate în 1986, anul 
trecut s-au înălțat abia 3 800. Așa se 
și explică — arată organizația 
„Shelter" — faptul că „s-a majorat 
atit de mult numărul persoanelor 
lipsite de adăpost".

O temă importantă a dezbaterilor, 
care are rezonanțe deosebite atit pe 
plan național, cît și internațional, 
este aceea referitoare la politica în 
domeniul apărării. Deși a salutat, în 
principiu, acordul sovieto-american 
privind eliminarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune, pre
cum și negocierile ce au loc în ve
derea reducerii cu 50 la sută a ar
melor strategice, totuși guvernul con
servator se dovedește a fi un expo
nent din cei mai indîrjiți ai menți
nerii sub o formă sau alta a pri
mejdiei nucleare ca „factor de 
descurajare", militînd pentru „com
pensarea" rachetelor ce vor fi elimi
nate, pentru modernizarea și extinde
rea arsenalelor atomice britanice. 
După cum subliniază și reprezentanți 
ai diverselor partide de opoziție, 
aceasta reflectă persistența vechiului 
mod de gindire politică, tributar con
cepțiilor perimate și atît de primej
dioase care consideră că existența 
armelor nucleare ar constitui „unica 
garanție a păcii".

împotriva unei asemenea orientări 
se pronunță pături largi ale popu
lației britanice, așa cum s-a văzut 
și cu prilejul marilor marșuri și de
monstrații din această primăvară. 
După cum arăta Stephen Brown, se
cretar al organizației „Campania 
centru dezarmarea nucleară". în rîn- 
durile căreia 
ai celor mai 
ni ei publice, 
lupta astfel 
alăture procesului 
să procedeze la desființarea armelor 
nucleare britanice".

figurează reprezentanți 
diverse cercuri ale opi- 

trebuie intensificată 
îneît „guvernul să se 

de dezarmare și
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