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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru în unități economice

1'

din județele Olt, Teleorman și Giurgiu

— PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

si control - condiție hotăritoare in îndeplinirea

al organelor si orgaoizatiilor de partid
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința 

Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R. din 29 
aprilie a.c., ale cărei idei fundamentale, de o deose
bită însemnătate teoretică și practică, se constituie, 
conform hotărîrii adoptate, în teze ale viitoarei ple
nare a Comitetului Central, jalonează sarcinile care 
stau în' fața organelor și organizațiilor de partid, a 
comuniștilor, a întregului popor. In acest important 
document programatic se subliniază necesitatea de a 
se analiza „mai temeinic unele probleme ale con
ducerii și planificării economico-sociale, în vederea 
stabilirii măsurilor necesare pentru perfecționarea în
tregii activități, in concordanță cu hotărîrile Congre-

sului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului".

Dezbaterea organizată de „Scinteia" cu o seamă 
de activiști de partid, pe puternica platformă indus
trială a municipiului SUCEAVA își propune să 
pună în evidență felul în care organele și organi
zațiile de partid și-au însușit și acționează în lumina 
orientărilor novatoare ale secretarului general al parti
dului, preocupările pentru perfecționarea stilului de 
conducere, îndrumare și control prin folosirea pirghi- 
ilor muncii polițico-organizatorice, experiența dobîn- 
dită în eforturile pentru depășirea unor neajunsuri, 
pentru ridicarea activității la nivelul exigențelor ac
tualei etape de dezvoltare a economiei naționale.

Noul dialog cu oameni ai muncii și cadre de conducere din industrie și agricultură 
a prilejuit analiza rezultatelor obținute, precum și stabilirea unor măsuri pentru 
îndeplinirea planului pe acest an și ridicarea întregii activități la nivelul 

exigențelor de calitate și eficiență

Relatarea dezbaterii IN PAGINA A ll-A

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, 16 iunie, o vi
zită de lucru in județele Olt, 
Teleorman și Giurgiu.

o consacră cu neasemui- 
și totală dăruire propă- 

bunăstării și fericirii

în întîmpinarea tova-

Vizita s-a desfășurat in atmosfera 
de puternică mobilizare in care toți 
cei ce muncesc din patria noastră, 
insuflețiți de orientările și sarcinile 
cuprinse in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta șe
dință comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și Consiliului 
Național al Agriculturii, acționează 
cu fermitate și dăruire pentru în
făptuirea exemplară a obiectivelor 
actualului cincinal, a hotăririlor sta
bilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Noul dialog de lucru a prilejuit 
analiza rezultatelor obținute de co
lectivele de muncă, precum și sta
bilirea măsurilor ce se impun intr-o 
serie de unități economice pentru 
Îndeplinirea in cele mai bune con
diții a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială, pentru 
ridicarea întregii activități Ia nivelul ‘ 
cerințelor actuale de calitate și efi
ciență.

Primul obiectiv inclus in progra
mul vizitei a fost ÎNTREPRIN
DEREA DE OSII Șl BO
GHIURI BALȘ.

Mii de oameni ai muncii aflațî 
pe platforma industrială a orașului 
au făcut secretarului general al 
partidului o caldă și entuziastă pri
mire. Prin îndelungi aplauze, urale 
și aclamații au fost exprimate sen
timentele de profundă dragoste și 
recunoștință pe care locuitorii jude
țului, asemenea tuturor cetățenilor 
țării, le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru neobosita 
activitate ce 
tă abnegație 
șirii patriei, 
poporului.

Au venit .. __ .___ ________
rășului Nicolae Ceaușescu primul 
secretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R., Vasile Carp, primarul ora
șului Balș, Marin Smarandache, re
prezentanți ai consiliului oamenilor 
muncii din întreprinderi.

O formație, alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, a prezentat 
onorul.

După datină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
cu pîine și sare. Pionieri și șoimi ai 
patriei, tineri și tinere au oferit fru
moase buchete de flori» rostind emo
ționante cuvinte de bun venit.

Pe parcursul vizitării principalelor 
secții de producție ale întreprinderii, 
secretarul general al partidului a 
fost informat despre modul in care 
se acționează pentru realizarea pla
nului, pentru utilizarea eficientă a 
capacităților de producție.

Adresindu-se unor grupuri 
muncitori și specialiști din aceste 
secții, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat îndeaproape de modul 
în care își desfășoară activitatea 
productivă, de felul cum participă la 
soluționarea problemelor Drivind îm
bunătățirea rezultatelor întreprinde-, 
rit, creșterea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime și mate
riale, sporirea productivității muncii, 
perfecționarea muncii în secții și 
ateliere.

De asemenea, au fost examinate 
aspecte privind înzestrarea tehnică 
a întreprinderii, gradul de folosire a 
mașinilor și utilajelor, organizarea 
fluxurilor de fabricație.

Secretarul general al partidului a 
cerut forurilor de resort, respectiv 
tovarășilor Barbu Petrescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, Radu 
Păunescu. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, precum și or
ganelor locale de partid și de stat 
să ia măsuri ferme pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pentru funcțio
narea deplină a instalațiilor și utila
jelor, asigurarea capacităților de 
producție proiectate și îmbunătățirea 
întregii activități a

în continuare, 
Nicolae Ceaușescu 
membrii consiliului 
cii și ai comitetului 
întreprinderii.

în timpul intilnirii au luat cuvin
tul membri ai consiliului oamenilor 
muncii — cadre de conducere, direc
tori de fabrici, maiștri, muncitori 
din producție — precum și directorul 
general al centralei de profil, mi
nistrul de resort, primul secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R. 
Vorbitorii au exprimat secretarului 
general al partidului cele mai vii 
mulțumiri pentru această nouă vizită 
de lucru, dovadă a grijii cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu urmă
rește permanent înfăptuirea neabătu
tă a planurilor de dezvoltare econo
mico-socială a țării, realizarea inte
grală a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința Na
țională ale P.C.R. Ei au informat 
despre situația îndeplinirii sarcinilor 
de plan și, pornind de la neajunsu
rile manifestate, au prezentat pe

de

întreprinderii, 
tovarășul 

s-a întîlnit cu 
oamenilor mun- 

de partid ale

larg măsurile stabilite în vederea 
lichidării stărilor de lucruri negative 
existente și realizării ritmice, inte
grale a indicatorilor de plan.

Luînd cuvintul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că în
treprinderea din Balș este o unitate 
bine dotată, cu un colectiv bun. în 
ultimul timp însă, a arătat secreta
rul general al partidului, lucrurile 
nu au mers așa de bine, existind 
rămineri in urmă în realizarea sar
cinilor de producție.

Pornind de la această stare de 
lucruri, tovarășul Nicolae' Ceaușescu 
a cerut Comitetului județean de 
partid, Comitetului orășenesc de 
partid Balș să acorde cea. mai mare 
atenție întreprinderii de osii și bo
ghiuri, care reprezintă prin mări
mea colectivului, prin valoarea pro
ducției realizate, o mare și impor
tantă unitate economică a județului 
Olt.

Referindu-se la problemele care 
se impun a fi soluționate, pentru 
continua îmbunătățire a rezultatelor 
întreprinderii, secretarul general al 
partidului a subliniat însemnătatea 
aplicării neintirziate a măsurilor cu
prinse in programul special întocmit, 
asigurindu-se. in acest fel. îndepli
nirea ritmică, la toți indicatorii, a 
planului. O atenție deosebită va tre
bui acordată perfecționării sectoare
lor de oțelărie și turnătorii, cu spri
jinul intreprinderilor siderurgice cu 
tradiție, al institutelor de speciali
tate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat importanta utilizării la în
treaga capacitate a mașinilor și in
stalațiilor, asigurării cu piese de 
schimb și a insistat asupra necesi
tății folosirii corespunzătoare a spe
cialiștilor. îndeosebi a inginerilor din 
întreprindere, pentru ca ei să con
tribuie efectiv Ia rezolvarea opera
tivă a tuturor problemelor pe care 
le ridică bunul mers al producției, la 
realizarea exportului, la creșterea 
eficienței acestuia. A fost relevată 
răspunderea ce revine biroului exe
cutiv. consiliului oamenilor muncii 
in întregul său fată de buna gospo
dărire a întreprinderii, față de des
fășurarea corespunzătoare a activi
tății productive.

Secretarul general al partidului a 
exprimat convingerea că toți comu
niștii, toți oamenii muncii din aceas
tă mare întreprindere industrială vor 
acționa la nivelul răspunderii lor de 
proprietari, producători și benefi
ciari, vor face totul pentru a putea 
raporta în cel mai scurt timp obți
nerea de rezultate tot mai bune, pe 
măsura posibilităților existente.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat mun
citorilor și specialiștilor prezenți în 
mare număr pe platoul din incinta 
întreprinderii. Exprimîndu-și bucu
ria de a se reîntilni cu colectivul în
treprinderii de osii și boghiuri din 
Balș, secretarul general al parti
dului a arătat că a vizitat cîteva 
secții de producție și a discutat cu.

'consiliul oamenilor muncii progra
mul de măsuri întocmit in vederea 
folosirii la întreaga capacitate a 
mașinilor . și utilajelor, îndeplinirii 
integrale a planului, asigurării unor 
produse de cea mai bună calitate. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat în cuvintul său necesitatea ca 
întregul colectiv să se angajeze,, ferm 
în desfășurarea în cele mai bune 
condiții a activității de producție 
— ținînd cont și de faptul că pe 
măsură ce vor fi obținute rezul
tate mai bune în realizarea planu
lui și 
vor fi 
siliul 
cerea 
narea 

veniturile celor ce muncesc 
mai mari —- să sprijine eon-, 
oamenilor muncii, 
întreprinderii în 

problemelor ivite.

condu- 
soluțio- 

Secreta-

(Continuare in pag. a III-a)

(Continuare in pag. a III-a)

rul general al partidului a urat 
succes muncitorilor și specialiștilor 
din întreprindere, multă sănătate și 
fericire.

Cuvintele conducătorului partidu
lui și statului au fost primite cu în
delungi aplauze. Cadrele de conduce
re prezente l-au asigurat pe secretarul 
general ăl partidului de hotărirea 
întregului colectiv de la întreprin
derea de osii și boghiuri Balș că vor 
face totul pentru înfăptuirea exem
plară a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
pentru realizarea integrală a sarcini
lor ce le revin în acest an și pe în- 

; tregul cincinal.

cerință esențială pentru creșterea eficienței și calității
lucrărilor pe șantierele de investiții

Realizarea oricărui obiectiv de in
vestiții, indiferent de natura și des
tinația lui, este rezultatul unui pro
ces de construcție complex. Comple
xitate dictată de numărul mare de 
activități și lucrări executate conco
mitent sau consecutiv, de forța de 
muncă numeroasă, dar și de meserii
le de o sporită diversitate pe care Ie 
angajează, în sfîrșit de volumul con
siderabil de materiale „puse in ope
ră", îrisumînd zeci de mii de sorto- 
tipodimensiuni.

Iată argumente care explică clar 
opțiunea pentru creșterea permanen
tă a gradului de mecanizare a lucră
rilor de construcții-montaj, conside
rată soluție de fond si instrument 
principal pentru implementarea unor 
metode de lucru din ce, in ce mai 
performante, pentru modernizarea 
tehnologiilor de 'execuție și promova
rea pe un front larg a progresului 
tehni c.

Este și motivul pentru care, an de 
an, partidul și statul nostru au făcut 
eforturi financiare și materiale spo
rite pentru înzestrarea tehnică a uni
tăților de specialitate, cu mașini, uti
laje, unelte, scule si dispozitive, im
presionante ca volum și larg diversi
ficate ca arie de întrebuințare. Sub 
coordonarea direcției de mecanizare 
din Ministerul Construcțiilor Indus
triale sint studiate si omologate frec
vent noi tipuri de utilaje si mijloace 
de mecanizare, pe care, apoi, unități 
furnizoare aparținind cel mai ade
sea, aceluiași minister le introduc cu 
rapiditate in producția de serie. A- 
ceastă puternică bază tehnico-mât e- 
rială și-a făcut simțită, așa cum era 
de așteptat, efectele pozitive în ac
tivitatea constructorilor pe șantiere. 
In primul rînd, prin creșterea per
manentă a gradului de mecanizare 
la numeroase lucrări, ceea ce a dus 
Ia reducerea progresivă a duratelor 
lor de execuție, la sporirea mai 
accentuată a productivității' muncii 
și. fapt deloc neglijabil, la creșterea 
calității lucrărilor executate.

Așa cum a subliniat secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie și la plenara co
mună a marelui nostru forum demo
cratic, în ramura construcțiilor, ca de 
altfel in toate celelalte ramuri și sec
toare ale producției materiale, este 
necesar insă să se acționeze cu forțe 
sporite, bine organizat, pentru per
fecționarea activității desfășurate și 
ridicarea acesteia la noi cote de efi
ciență și calitate. Din acest punct 
de vedere, pe șantierele de investi
ții atit constructorii, cit și montorii 

au foarte multe de făcut în vede
rea reducerii duratei de execuție 
și a costurilor de lucrări. Iar, un 
domeniu susceptibil de îmbunătăți
re a activității lor generale îl re
prezintă extinderea gradului de me
canizare a lucrărilor de construcții- 
montaj, Asimilind, în chip foar
te firesc de altfel, executarea unei 
lucrări de construcții-montaj cu 
un proces de producție, atunci se 
poate lesne observa că în investiții 
cele două laturi ale acestuia — pro
cesul tehnologic și procesul de mun
că — se suprapun intr-o proporție 
mult mai mare decit in activitatea 
industrială. Realizarea mtiltor lu
crări are loc prin intervenția nemij
locită a oamenilor care măsoară, 
taie, nivelează, prelucrează direct 
materialele folosite.

In pofida numelui său oarecum ar
bitrar. deoarece mecanizarea consli- 
tuie în fond un proces unitar, mica 
mecanizare in construcții exercită in 
această strategie, a lucrului făcut cu 
temeinicie, dar și cit mai repede, o 
influență majoră. A devenit un fapt 
obișnuit ca, pe șantiere, echipele de 
lucrători să aibă in dotare și să fo
losească in mod curent unelte, scule 
și dispozitive cu ajutorul cărora nu 
numai că iși ușurează cohsiderabil 
munca, dar îi conferă acesteia și 
acea atît de necesară precizie teh
nologică. Tratată mult timp ca o 
„cenușăreasă", marginalizată tocmai 
pentru că era considerată „mică", 
problema construirii acestor meca
nisme și mijloace tehnice a cunoscut 
în ultimii ani progrese evidente. S-ă 
înțeles mai bine că nu numai mo
zaicarii. zugravii sau vopsitorii, ci 
și dulgherii, fierar-betoniștii sau 
montatorii de prefabricate nu pot fi 
lipsiți de mijloace de mică mecani
zare adecvate, care să le asigure o 
activitate ritmică și de calitate. Deci 
o muncă spornică și eficientă.

Traiectoria ascendentă pe care s-a 
înscris, așadar, mica mecanizare in 
ramura de construcții-montaj nu tre
buie însă confundată cu stadiul ei 
actual, aflat sub optimul do
rit și necesar. Este adevărat că toate 
meseriile dispun de unelte și scule 
extrem de folositoare în procesul 
muncii. Dar tot atît de adevărat este 
că gama acestora este încă restrînsă, 
mijloacele de mică mecanizare rămin 
incomplete 
distribuite 
•pe unități 
trebuie explicat 
utile sint o mașină electrică de în
șurubat sau una electrică de filetat 
în munca instalatorilor și electricie
nilor, așa cum nu trebuie căutate

Si. 
pe

de

mai ales, inegal 
echipe și chiar 

specialitate. Nu 
prea mult cit de

de avantaje- 
găurit beto- 
dispozitivelor 
prefabricate, 

mase plastice 
insistență?'

prea multe argumente pentru dota
rea lăcătușilor și montatorilor cu 
nituitoarea pentru nituri. Iar aceste 
scule chiar există, sint construite ! 
Numai că sint puține la nu
măr. Or, cind o singură unealtă din 
cele menționate trebuie folosită de 
cițiva muncitori in același timp, 
problema care se pune' îmbra
că un cu totul alt aspect! Cine să o 
folosească mai întîi și cine să aștep
te ? Nu duce cumva această „aștep
tare" la pierderi deloc neglijabile 
de timp și, ce e mai grav, la im
provizarea unor metode de lucru in 
dezacord flagrant cu disciplina teh
nologică și tară randament ? Sau la 
un consum nerațional de materiale 
și energie, dar mai ales la o calita
te îndoielnică a lucrărilor ? Cu ce a- 
nume să lucreze constructorii pină 
cind vor beneficia 
le uneltelor pentru 
nul la diametre mari, 
de montat elemente 
pistoanelor de sudat 
și altele, solicitate cu

Dezacordul dintre ceea ce au ne
voie constructorii pe șantiere și ceea 
ce le oferă furnizorii lor de mij
loace mecanice nu poate fi tranșat 
numai prin replierea „din mers" a a- 
cestora din urmă la cererile primi
te. Dacă ar proceda așa, ar însemna 
ca întotdeauna să se plaseze cu rigi
ditate în urma constructorilor, ini
mica mecanizare să se găsească in 
întirziere, deci lipsită de forța ope
rațională impusă de principiile pre
gătirii muncii și desfășurării ei rit
mice pe șantiere. Preocupare izvo- 
rind exclusiv din activitatea practi
că, asigurarea micii mecanizări nu 
poate rămîne în urma practicii, li- 
mitindu-se să aștepte la nesl’irșit 
„semnalele" acesteia.

„Tonul" trebuie să-l 
constructorii, specialiștii 
tehnice care participă direct la pro
cesul de execuție a lucrărilor. In 
primul rînd, prin elaborarea riguroa
să a proiectelor tehnologice de exe
cuție, adică prin stabilirea tuturor 
fazelor, condițiilor și mijloacelor de 
realizare a lucrărilor. Numai „tehno- 
logarea" lucrărilor poate asigura 
abordarea micii mecanizări intr-o 
concepție clară si unitară pe ansam
blul ramurii de construcții-montaj. 
Abordare care să reprezinte un răs
puns adecvat la cerințele perfecțio
nării proceselor de producție, inclu
se în programele de modernizare ale 
fiecărui trust, și să asigure o apli
care corectă a noilor tehnologii de 
execuție, printr-o gamă variată și 
cuprinzătoare de mijloace mecanice. 
Indiscutabil, mica mecanizare, de fapt 
activitatea constructorilor de pe șan
tiere, a proiectanților și producă
torilor de asemenea mijloace, se află 
în fața marelui examen al propriei 
înnoiri și modernizări. Ce unelte 
sint necesare pentru implementarea 
tehnologiilor propuse ? Cine le va 
proiecta și cine le va executa ? In 
ce mod și unde vor fi ele reparate, 
modernizate și înlocuite cu altele 
mai performante ? Sint întrebări e- 
lementare de la care trebuie pornit, 
menite să guverneze colaborarea 
factorilor din sectorul construcțiilor. 
Dar, mai ales, să înlesnească, prin 
sedimentări ale punctelor de vedere 
exprimate și confruntări critice, ela
borarea soluțiilor practice de urmat.

Evantaiul posibilităților de care 
dispune ramura de construcții în a- 

' ' Există o
rețea de institute de 

cercetare și proiectare 
experiență acumulată 
anilor — I.C.C.P.D.C., 

I.C.P.A.I.U.C. — exis-

dea chiar 
și cadrele

ceastă privință este larg, 
cuprinzătoare 
directivare, 
cu o bogată 
de-a lungul
I.N.C.E.R.C.,

BUZĂU : Producție 
fizică suplimentară

Angajați cu toate forțele în ampla 
întrecere socialistă ce se desfășoa
ră pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan în acest an hotă- 
rîtor al actualului cincinal, oame
nii. muncii din industria județului 
Buzău obțin noi și importante suc
cese. Eficiența măsurilor care vi
zează direct perfecționarea Organi
zării muncii și modernizarea pro
ducției, creșterea calității și com
petitivității produselor, precum și 
onorarea înainte de termen a con
tractelor se regăsește și in obține
rea unor importante sporuri de 
producție. Astfel, în perioada care 
a trecut din acest an, au fost li
vrate suplimentar economiei națio
nale 25 000 tone oțel-beton, 540 tone 
otel calibrat, 5 300 tone sirmă, 
220 000 mp geamuri trase și. lami
nate, confecții textile în valoare 
de 36 milioane lei, sticlărie de me
naj, mijloace de automatizare și 
altele. (Stelian Chiper).
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Conducere 
științifică, prin 

metode științifice
COSTICA STOICA, pnim-secretar 

al comitetului județean de partid : 
în mod firesc, finind seama de im
portanța hotărîtoare a activității din 
economie, obiectivele de ordin eco
nomic determină în cea mai mare 
măsură conținutul muncii organiza
torice și al celei politico-educative 
și. implicit, al activității de condu
cere politică, de îndrumare și con
trol. Aceasta înseamnă că. așa cum 
ne cere secretarul general al parti
dului, in munca de conducere tre
buie să folosim cele mai noi cuce
riri ale științei, înseamnă să asigu
răm „implicarea activă a științei, a 
cercetării în întreaga dezvoltare". 
Iată, de pildă, pornind de la faptul 
că una dintre premisele conducerii 
științifice o constituie cunoașterea 
profundă, multilaterală, operativă 
și sistematică a realității, comitetul 
județean de partid pune un accent 
deosebit pe folosirea unor metode 
noi, moderne, științifice de analiză 
și de conducere care să permită 
elaborarea celor mai potrivite hotă- 
rirl și măsuri politico-organizatorice 
pentru îmbunătățirea activității uni
tăților economice, pentru îndeplini
rea planului in profil teritorial.

— Vă rugăm să menționați citeva 
din aceste metode de mare eficiență.

— Dacă ne limităm la platforma 
industrială a municipiului Suceava, 
care are o pondere Însemnată în 
economia întregului județ, as pro
pune următoarele exemple : condu
cerea prin obiective, prin bugete de 
venituri și cheltuieli — la combi
natul de prelucrare a lemnului și 
întreprinderea „Integrata de lină", 
drumul critic — Ia trustul antre
priză generală de construcții-montaj. 
analiza valorii — la întreprinderea 
dă confecții și întreprinderea de 
tricotaje ..Zimbrul". Fără îndoială, 
utilizarea acestor metode științifice 
ne ajută să desprindem anumite 
concluzii, să asigurăm conducerea 
politică a proceselor economice prin 
căile, mijloacele și pirghiile muncii 
politico-organizatorice, adică să cu
prindem problemele, să repartizăm 
judicios forțele, să stabilim cores
punzător sarcinile și să controlăm 
îndeplinirea lor. Totodată, fără a 
prelua atribuțiile organelor și orga
nizațiilor de partid, ale consiliilor 
oamenilor muncii, ale celorlalte or
ganisme democratice din unități, le 
ajutăm efectiv să-și orienteze în
treaga activitate la parametri de 
înaltă eficientă, să întărească auto- 
conducerea, autogestiunea și auto
finanțarea. Atunci cind problemele 
depășesc competențele sau posibili
tățile unităților, conlucrăm cu mi
nisterele și alte organe centrale, im*  
plieîndu-ne in rezolvarea situațiilor 
noi și tot mai complexe pe care le 
ridică dezvoltarea economică cu 
caracter intensiv. Ca urmare a aces
tor preocupări, pe primele 5 luni ale 
anului platforma industrială a Suce
vei a realizat planul producției- 
marfă în proporție de 100,5 la sută, 
iar planul investițiilor în proporție 
de 106,1 la sută. Prezentînd aceste 
realizări nu considerăm nici pe de
parte că am valorificat pe deplin 
toate resursele de creștere a pro
ducției, a eficientei, ci, fără îndoială, 
și din intervențiile celorlalți parti
cipant! la dezbatere va reieși con
vingerea noastră, a tuturor că — in 
spiritul tezelor secretarului general 
al partidului — trebuie să ne per
fecționăm necontenit activitatea, fo
losind metode științifice de condu
cere. pentru a corespunde exigențe
lor reafirmate și la recentul forum 
al oamenilor muncii din industrie 
și agricultură, in cadrul căruia a 
fost pus un accent deosebit pe reali
zarea parametrilor de eficientă a în
tregii activități economice.

Profunzimea 
analizei-premisă 
a unei activități 

eficiente
TEODORA COZGAREA, vicepre

ședinte al consiliului județean de 
control muncitoresc al activității 
economico-sociale : Ca orice act de 
conducere, și conducerea politică de 
către organele și organizațiile de 
partid a activității econdmice cu
prinde mai multe etape, care se 
intercondiționează și chiar se între
pătrund și care — în mare — sint : 
analiza, decizia, acțiunea, îndru
marea. controlul. Pentru a ne situa 
la nivelul sarcinilor stabilite de 
secretarul general al -partidului cu 
privire la competența actului de 
conducere politică, trebuie să acor
dăm atenția cuvenită fiecăreia din 
etapele menționate, avind. totodată, 
o cuprinzătoare viziune de ansam
blu ; trebuie să adaptăm permanent 
metodele și stilul de muncă Ia ce
rințele noi. care impun noi forme și 
modalități de analiză. îndrumare și 
control, noi modalități de acțiune.

— Să insistăm asupra primei etape 
a actului de conducere politică : 
analiza realităților concrete — pe 
baza orientărilor stabilite de docu
mentele de partid, a înțelegerii ce
rințelor si sensului dezvoltării inten
sive.

— Analiza economică, metodă 
obligatorie pentru desfășurarea opti
mă a procesului complex al condu
cerii politice a activității din econo
mie, este folosită de noi atit în 
orientarea muncii de fundamen
tare a planurilor, cit și in exa
minarea sistematică a mersului în
deplinirii acestora, prin depistarea 
neajunsurilor prevenirea sau înlă
turarea lor. descoperirea și punerea 
în valoare a noi rezerve. Totodată, 
«șa cum s-au și întîmplat lucrurile 
și in cazul platformei industriale 
Suceava, analiza ne-a ajutat în 
adoptarea deciziilor (prin elaborarea 

mai multor variante de soluții), pre
cum și în desfășurarea acțiunilor de 
îndrumare și control (prin stabilirea 
cauzalităților, descoperirea lipsurilor 
și stabilirea căilor și metodelor de 
înlăturare a lor). Iată un exemplu : 
o analiză întreprinsă de comitetul 
județean de partid la începutul 
acestui an a pus in evidentă faptul 
că la întreprinderea de mașini- 
unelte se acționa necorespunzător 
pentru modernizarea produselor din 
programul de fabricație, continuînd 
să se producă unele mașini supradi
mensionate. cu greutate mare. încor- 
porînd inutil materiale energointen- 
sive și deficitare în economia națio
nală. In plus, tehnologiile erau insu
ficient de moderne, nu asigurau 
încadrarea în consumurile normate 
și o fiabilitate . corespunzătoare a 
produselor. In fața acestei situații, 
biroul comitetului județean de partid 
a hotărit efectuarea, de către con
siliile județean și municipal de con
trol muncitoresc, imnreună cu spe
cialiști din activul de partid și din 
întreprinderi, a unor analize amă-
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nuntite pentru fiecare situație in 
parte și luarea, operativă, in fiecare 
caz. a măsurilor necesare. Aceste 
măsuri au vizat reproiectarea con
structivă a unor repere și chiar, in
tegral, a unor utilaje, înlocuirea 
unor piese realizate din materiale 
neferoase cu altele sudate, adoptarea 
de soluții tehnologice noi. întreaga 
acțiune, menită să asigure un nou 
prestigiu pentru „marca fabricii", 
a devenit o cauză a întregului co
lectiv prin activitatea susținută a 
organelor și organizațiilor de partid, 
a tovarășilor din activ, a organiza
țiilor de masă și obștești, practic a 
tuturor oamenilor muncii.

— De exemplu. Ia strungul pentru 
cilindri de laminor, utilaj de deose
bită complexitate tehnică, prin re- 
proiectare. adoptarea de noi soluții 
constructive și de execuție se eco
nomisesc. la fiecare bucată. 167’ kg 
bronz. 361 kg table, peste 400 ore 
manoperă. Numai Ia o singură ope
rație. montarea cremalierelor. care 
se realizează acum in laborator, 
timpul de execuție a fost redus de 
6 ori. Creșterea parametrilor calita
tivi și funcționali ai acestui utilaj, 
ca și ai altora (ferăstraiele circulare 
automa’te. mașinile de găurit, presele 
hidraulice etc.) le-a făcut să do- 
bindească o nouă calitate. în sensul 
economic, complex al acestei noțiuni, 
devenind competitive și la export. 
Pe ansamblul intreprinderii. fată de 
un grad de înnoire a producției de 
55,4 ia sută planificat, s-a ajuns la 
peste 60 la sută.

Aplicarea de către noi a metodei 
analizei economice mai pune in evi
dentă și următorul aspect, care mi 
se pare deosebit de important : 
examinarea activității dintr-un do
meniu sau altul prin prisma muncii 
organelor și organizațiilor de partid 
presupune întotdeauna adîncirca in
vestigației și lărgirea problematicii 
abordate, pentru stabilirea cit mai 
precisă a direcțiilor de acțiune, a 
pirghiilor muncii politico-organiza
torice. Tocmai de aceea, spre a se 
asigura conducerea politică la nive
lul de competentă, și eficacitate 
vizat de documentele de partid, aș 
propune folosirea cit mai largă în 
munca de partid de pe platforma 
industrială Suceava a metodelor 
științifice de analiză.

Ing. ADRIANA BEJAN, secretar 
sl comitetului de partid de la Între
prinderea de tricotaje „Zimbrul" : 
Dintre numeroasele modalități de 
analiză folosite de comitetul nostru 
de partid — și efectuate pe diverse 
probleme și la diferite niveluri — 
supun atenției una care, deși între
prinderea noastră este un organism 
puternic, sănătos, se aseamănă..., 
vizitei medicale din spitale. De re
gulă. in fiecare dimineață un grup 
format din membri ai biroului comi
tetului de partjd și ai biroului exe
cutiv ai consiliului oamenilor mun
cii. din cadre de răspundere din 
diferite compartimente funcționale, 
vizitează, rind pe rind. toate prin
cipalele locuri de muncă. O caracte
ristică : sensul parcurs este invers 
fluxului tehnologic. Se pornește da 

la locul unde se exercită controlul 
final al calității producției, adică 
locul care înregistrează, ca un seis
mograf, orice defecțiune, orice 
desmeronizare, orice „gituire" de pe 
flux. Pe baza analizei făcute aici, 
mergem și analizăm, din .nou. cau
zele la sursă și luăm, de indată. mă
suri. Mai ales măsurile care vizează 
și acțiunea pirghiilor muncii politice 
sint adoptate cu consultarea opera
tivă a secretarilor de partid, a altor 
comuniștii, a cit mai multor oameni 
ai muncii, care, de fapt, oferă și cele 
mai bune soluții. Aș menționa in 
acest sens propunerile valoroase fă
cute de muncitoarele Maria Baciu 
și Rodica Năstasă, de maistrul Vio
rel Pintea. de ing, Rodica Iordache, 
de electricianul Ionel Piersică. Fruc- 
tificînd aceste propuneri făcute aici, 
în ritmul trepidant al mașinilor, am 
realizat multe Îmbunătățiri de sub
stanță ale conducerii și organizării 
producției, dar am dobîndit și un 
rezultat cu profundă semnificație 
politică : apropierea deciziei de lo
cul de muncă, asigurarea unei tot 

mai largi participări Ia conducere.
— E o subliniere foarte impor

tantă !
— Și pentru că tot sintem la capi

tolul valorificării propunerilor, aș 
face și eu una : Noi exportăm peste 
85 la sută din producția realizată. 
Marca „Zimbrul" se bucură de un 
bun prestigiu în lume. Tocmai de 
aceea considerăm că inițierea unui 
schimb de experiență privind condu
cerea politică a organizării și reali
zării producției pentru export ne-ar 
fi utilă și nouă și. cred, și altor uni
tăți de pe platformă și din județ, 
pentru a împărtăși metodologia de 
lucru, pentru a evita preluarea de 
către organele și organizațiile de 
partid a atribuțiilor compartimente
lor tehnico-economice, pentru a nu 
ne cufunda in avalanșa de situații și 
date statistice, ci a asigura perspec
tiva largă, revoluționară a acțiunii 
politice. Mai ales că acum ne preo
cupă perfecționarea muncii in dome
niul exportului și aici, la noi. dar și 
în marile noastre secții de producție 
de la Șiret și Fălticeni. Așa cum cu 
deplină îndreptățire afirmă secreta
rul general al partidului, avem mereu 
de învățat. însușirea continuă de 
noi și noi cunoștințe este și pentru 
noi una din resursele inepuizabile 
ale perfecționării conducerii politice, 
pe care sintem hotăriti să o valori
ficăm din plin.

Calitatea deciziei 
- incorporata 
in calitatea 
organizării

VASILE SAVA, membru al birou
lui comitetului județean de partid, 
director al intreprinderii forestiere 
de exploatare și transport : In do
meniul nostru de activitate, creș
terea productivității muncii a ridicat 
și continuă să ridice foarte multe 
probleme, pornind de la realitatea 
că există încă un mare volum de 
muncă fizică. Această chestiune 
preocupă intens cele 11 comitete de 
partid și zecile de organizații de 
bază din întreprinderea noastră, ce 
se află in permanentă căutare de 
noi și noi soluții care să asigure, 
așa cum o cere secretarul general 
al partidului, „folosirea rațională, 
economică a mijloacelor materiale si 
financiare, inclusiv a forței de mun
că. pentru că. pină Ia urmă, proble
mele activității economico-finan- 
ciare nu se reduc numai la cheltui
rea banilor. Forța de muncă repre
zintă factorul determinant, hotăritor 
și revoluționar a! dezvoltării".

— Ați putea menționa vreuna din 
aceste soluții de folosire mai bună 
a forței de muncă 7

— Da, dar vorbind de o asemenea 
soluție, aș vrea să mă refer mai 
întii la modul de elaborare a deci
ziei respective și la calitatea ei. 
Hotăririle importante nu sint ușor 
de luat nici in viata unui om. Cu 
atit mai mult cind e vorba de o uni
tate ca a noastră, care este cea mai 
mare întreprindere din tară din do
meniul transportului și prelucrării 
lemnului, cind sint in balanță rezul
tatele muncii a mii și mii de oa
meni. Studii temeinice, experiența 
nenumăraților muncitori și specia
liști forestieri pe care organizațiile 
noastre de partid i-au consultat au 
conturat o decizie îndrăzneață, de 
mare însemnătate .care. practic, 
revoluționează întregul nostru sis
tem de conducere și organizare a 
producției. Iată, pe scurt, despre ce 
este vorba. în sistemul vechi, dobo- 
rîrea arborilor. precum și cojirea, 
secționarea și prelucrarea lor în sor
timentele necesare se făceau în pă
dure. la gurile de exploatare. în 
locuri uneori foarte greu accesibile, 
unde, prin natura lucrurilor, nu 

putem asigura o dotare tehnică 
corespunzătoare. Propunerea de a se 
concentra aceste activități in centre 
de sortare și preindustrializare a 
lemnului a intîlnit destui opozanți. 
„Se mărește volumul de transport 
care și așa la noi este uriaș" — 
obiectau unii. „Oricum, pină la 
urmă, transportăm și utilizăm toate 
așchiile rezultate" — li s-a răspuns, 
„Creăm incă o verigă intermediară, 
complicăm inutil lucrurile" — sunau 
alte obiecții ale celor vădit deranjați 
in vechile lor practici. „Orice nouă 
formulă organizatorică e utilă dacă 
dă randament economic, dacă spo
rește eficiența, așa cum arată ante- 
calculele" — argumentau cei de Ia 
unitățile de exploatare Mălini, Mol- 
dovița, Sucevita și Broșteni, unde 
organizațiile de partid s-au zbătut 
pentru impunerea noului sistem. 
Numai că. în acest caz. antecalcu- 
lele au fost date peste cap, și asta 
în sens pozitiv. N-a trecut nici un 
an de la adoptarea importantei de
cizii și putem afirma că reorgani
zarea. bazată pe tehnică inaintaiă și 
fluxuri raționale, a determinat creș
terea productivității muncii cu peste 
30 Ia sută.

— Este un rezultat care confirmă 
calitatea deciziei și. inclusiv, a actu
lui de conducere și a acțiunii poli
tice.

— Dar care incă nu exprimă, nici 
pe departe, posibilitățile noului sis
tem. Pentru aceasta trebuie ca, in 
spiritul exigențelor reafirmate de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să ne străduim în primul rind noi, 
ca activiști de partid, ca oameni cu 
responsabilități politico-administra
tive. Dar. totodată, aș propune ca și 
centrala noastră să cunoască mai 
bine realitățile de la noi, să ne spri
jine mai substantial in unele pro
bleme care ne depășesc (cum ar fi 
cele de dotare tehnică), aceasta cu 
atit mai mult cu cit noul sistem de 
organizare a muncii este aplicat 
acum, cu bune rezultate, și la alte 
unități forestiere din tară.

Ing. CONSTANTIN TOADER, se
cretar a) comitetului de partid de 
la combinatul de fibre, celuloză și 

hirtie: Combinatul nostru — care 
nu a atins nici pînă acum capacita
tea proiectată în sectorul de fibre, 
și în mod deosebit la celofibră *-  
are multe probleme de fundamen
tare a planului și de corelări, nere
zolvate incă de centrală, de minis
terul de resort, de alte organe cen
trale. Dar trebuie să recunosc, in 
spirit autocritic, că sînt destule alte 
probleme in care nici noi n-am asi
gurat. cu deplină responsabilitate, o 
conducere politică eficientă, că nu 
am adoptat întotdeauna la timp 
deciziile care se impuneau, nevalo- 
rificînd cadrul generos de inițiativă 
și acțiune al sistemului democrației 
noastre muncitorești-revolutionare și 
neexercitindu-ne corespunzător atri
buțiile. conform principiilor auto- 
conducerii. autogestiunii, autofinan
țării. Cred că. in această privință, 
un exemplu concret va fi pe deplin 
lămuritor.

— Pe la Începutul acestui an. la 

atelierul de filatură din secția mă
tase rezultatele erau îngrijorător de 
slabe : planul nu se îndeplinea, re
buturile depășeau procentul admis, 
deșeurile la fel. actele de indisci
plină in producție se țineau lanț. 
Analiza efectuată de consiliul de 
control muncitoresc a pus in evi
dentă mai multe cauze, dintre care 
principala era următoarea : In ca
drul acordului global, aplicat pe în
treaga secție, veniturile erau repar*  
tizate în funcție de categoria de 
încadrare, și nu de munca prestată 
efectiv de fiecare în parte. Astfel, 
sub plapuma acordului global, unii 
trăiau ușor, fără să depună efortu
rile necesare. Era știrbit grav prin
cipiul socialist de repartiție ! Deci
zia adoptată Ia propunerea organi
zațiilor de partid, a comuniștilor, a 
unui mare număr de muncitori : 
menținerea acordului global pe sec
ție și trecerea la acordul direct la 
atelierul de filatură mătase. Rezul
tate cu caracter general : s-au de
cantat valorile, a sporit exigența 
față de colega de la care se preia 
schimbul, muncitoarele au făcut nu
meroase propuneri de organizare 
mai bună a producției. Rezultate 
concrete : din februarie și pină in 
prezent, numărul muncitoarelor cu 
calificative bune și foarte bune a 
crescut de cinci ori, s-a îmbunătățit 
calitatea produselor, productivitatea 
muncii a sporit cu 10 la sută. Așa
dar. trecerea la aplicarea corectă a 
principiilor autoconducerii, precum 
și a celor de repartiție s-a soldat 
cu rezultate bune. Exemplul prezen
tat constituie o confirmare a apre
cierilor secretarului general al parti
dului că „principiile economice, ca
drul organizatoric pe care ii avem 
corespund actualei etape de dezvol
tare" și că „pentru noi nu se pune 
astăzi problema de a le aduce modi
ficări structurale, ci de a asigura 
realizarea lor mai bună și de a lua 
măsuri pentru a perfecționa con
tinuu activitatea". Sint concluzii de 
cea mai mare importanță pentru 
munca de conducere politică, pentru 
asigurarea caracterului ei prospectiv 
și eficient. In lumina acestor orien
tări. ne propunem — și sînt convins 
că și alte organe și organizații ds 
partid de pe platforma Suceava vor 
face același lucru — să evaluăm în 
permanentă functionarea organis- 
me'or democrației noastre muncito
rești-revolutionare, pentru a face 
ca. așa cum ne-a cerut din nou 
secretarul genera] al partidului la 
recentul forum ai oamenilor muncii 
din industrie și agricultură, „aceste 
organisme să-și desfășoare activita
tea in cele mai bune condiții, să se 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
lichidarea oricăror forme birocratice, 
administrative, de conducere din 
birou a activității, pentru realizarea 
unei no! atitudini, care să asigur» 
buna funcționare a noului sistem 
de planificare și conducere democra
tică a întregii activități".

Cu lucruri făcute 
ie jumătate 

se realizează... 
un sfert din 

ce ti-ai prepus
ION CIOROIANU, maistru, secre

tar al comitetului de partid de la 
întreprinderea de utilaje și piese de 
schimb : Viața ne învață mereu cite 
ceva. Uneori din succese, din reali

zări, alteori din neajunsuri. In ulti
mul timp s-au petrecut în întreprin
derea noastră citeva lucruri pline de 
învățăminte pentru activitatea noas
tră de conducere politică. Despre ce 
e vorba ? Comitetul de partid, biroul 
său. conform unei practici mai de
mult instaurate, acordă o deosebită 
atenție analizării diferitelor situații 
și stabilirii măsurilor menite să dez
volte realizările sau să lichideze 
lipsurile. Uneori, și una. și alta. 
Deci se alcătuiesc colective, se în
tocmesc materiale, auz loc ședințe, 
dezbateri. Unii critică, alții își fac 
autocritica.

— Iar unii — „și una, și alta !“.
— întocmai ! Apoi se fac propu

neri substanțiale și se iau angaja
mente care de care mai frumoase, 
în fine, se întocmesc planuri de 
măsuri pe care ți-i mai mare dra
gul să le citești. Toată lumea e' mul
țumită — a fost o ședință bună 1 — 
chiar tntr-atît de mulțumită incit 
consideră că și-a făcut pe deplin 
datoria. Și tocmai din cauza acestei 
automultumiri. angajamentele încep 
să se mai uite, pe planurile de mă
suri, orinduite meticulos in dosare, 
începe să se așeze colbul. Iar trebu
rile stagnează sau chiar dau înapoi. 
Asta arată că dacă faci lucruri pe 
jumătate realizezi... un sfert din 
ce ți-ai propus, iar alteori' nimic. 
Procesul de conducere politică e un 
tot unitar care ingiobează ci analiza, 
și decizia, dar și acțiunea pentru 
înfăptuirea celor stabilite. Acțiune 
care înseamnă implicare, activitate 
de Îndrumare, sprijin și control, an
trenarea organizațiilor sindicale și 
ale U.T.C., a O.D.U.S., grija de a nu 
te îngloda in date tehniciste și jus
tificări de tot felul, de a nu te su
prapune nici C.O.M.-ului. nici tehni
cii. nici contabilității, ci de a păstra 
profilul muncii politice care nu re
zolvă treburile concrete ale altor 
pirghii de acțiune, ci orientează în
treaga activitate, determină climatul 
răspunderii și exigenței în realizarea 
sarcinilor, se implică la greu, ofe
rind cel mai înaintat exemplu, atunci 
cînd este nevoie de efort deosebit, 
de mobilizarea tuturor capacităților 
colectivului. Dar nu vi se pare că 
„teoretizez" cam mult ?

— Nu ni se pare, dar un exemplu 
concret tot ar prinde bine.

— Tot timpul eu m-am gîndit 
la secția I metalurgică, unde am tot 
analizat, discutat. întocmit planuri, 
dar, pină ce n-am întărit îndruma

Dezbaterea organizată pe platforma industrială o Sucevei pune în 
evidență faptul că tezele, de excepțională însemnătate teoretică si prac
tică, ale expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu jalonează intreaga ac
tivitate a organelor și organizațiilor de partid, constituie substanța de idei 
novatoare și imboldul perfecționării celor mai importante laturi ale muncii 
de partid : conducerea politică, îndrumarea și controlul întregii activi
tăți. Evaluindu-șl munca in lumina exigențelor secretarului general al 
partidului, participanții au subliniat hotărirea- de a inlătura neajunsurile, 
au făcut propuneri pentru îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și organizațiilor de partid.

Din dezbatere o reieșit că tezele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie programul de munco si acțiune în actuala 
etapă, hotăritoore, de dezvoltare a țării, înnobilează gîndurile și faptele 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, dinamizează energiile, alcă
tuiesc suportul generos al perfecționării felului în care este îndeplini’ 
rolul fundamental al partidului in societatea noastră : conducerea întregii 
octivități economico-sociale, asigurarea necontenită a progresului și pros
perității patriei.

Gh. ATANASIU 
Sava BEJINARIU 
Fota : E. Dichiseanu ____________________________________________________ _________________7

rea și controlul, n-am realizat mare 
lucru. Repartizînd membri ai comi
tetului de partid care să răspundă 
de fiecare organizație de partid de 
aici, exercitind un control perma
nent asupra îndeplinirii celor stabi
lite, luînd toate măsurile politico- 
organizatorice necesare, a fost reali
zată mai bine încărcarea cuptoarelor 
și elaborarea șarjelor, turnarea oțe
lului in forme, refolosirea deșeurilor 
normale rezultate de la turnare. Pe 
scurt, toate acestea au redus durata 
de elaborare a șarjelor și au făcut 
ca. în locul depășirii consumului de 
energie, să dobindim acum impor
tante economii. Cînd ..teoretizam" 
m-am gîndit șt la greutățile pe care 
le avem în prezent datorită faptului 
că nu au fost înfăptuite toate mă
surile de corelare a activității sec
țiilor de turnătorie, prelucrări me
canice și montaj-utilaje. fapt care 
duce la unele stagnări, neritmicitățl 
și. mai ales în ultima decadă a fie
cărei luni, la suprasolicitarea secției 
montaj-utilaje, la lucrul „în asalt". 
Autocritica pe care și-au făcut-o 
șefii secțiilor respective în plenara 
cu activul de partid nu e niei pe 
departe suficientă. De discutat, am 
tot discutat cu fiecare, dar nici acest 
lucru nu e suficient. Pe bună drep
tate se subliniază în expunerea 
secretarului general al partidului : 
„Dacă vorbim de îmbunătățirea con
ducerii, consider că trebuie să por
nim de Ia o mai bună repartizare a 
cadrelor, a muncii, dar și de la în
tărirea controlului și a raportării 
și deci a tragerii Ia răspundere a 
fiecăruia in domeniul său de activi
tate". Este tocmai ceea ce trebuie să 
facem și noi în legătură cu situația 
înfățișată mai înainte. In acest fei, 
iată că. pe lingă orientările generale 
de excepțională valoare, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este, 
totodată, un neprețuit instrument 
concret de lucru, ne ajută, practic, 
să ridicăm eficienta actului de con
ducere politică la nivelul exigentelor 
actuale.

Resurse 
nu întotdeauna 

avute in vedere
Ing. GEORGE PREPELIUC, mem

bru al comitetului municipal de 
partid, director al întreprinderii 
electrocentrale Suceava : Aș vrea 
să încep cu două fapte. Prima : deși 
sintem o centrală nouă — nu avem 
nici un an de funcționare —. deci 
zilnic mai apar încă probleme „de 
rodaj", tot zilnic livrăm in sistemul 
energetic national cu 20—30 la sută 
mai multă energie decît cantitatea 
planificată. A doua : recent am avut 
o întrerupere a cărei remediere tre*  
buia Să dureze 48 de Pre ; grupula 
început să funcționeze din nou doar 
după 10 ore. Ce vreau să demon
strez cu aceste fapte ? Că — dacă 
așa cum se spune — conducerea este 
nu numai o știință, ci și o artă și 
că dacă — tot așa cum se spune — 
arta își are secretele ei. atunci unul 
dintre secretele artei conducerii este 
munca cu oamenii. Adică selecțio
narea. pregătirea, promovarea lor, 
capacitatea de a-i organiza și mobi
liza.

— Care-i mecanismul acestui... 
„secret", aici, la întreprinderea elec
trocentrale ?

— Prin natura ei. activitatea pro
ductivă de la noi apropie foarte 
mult decizia de locul de muncă, 
existînd multe împrejurări în care 
analiza situației, decizia si acțiunea 
se contopesc în citeva secunde. Pen
tru a avea oameni de o calitate co
respunzătoare îndeplinim neabătut 
indicațiile secretarului general al 
partidului, reafirmate în expunerea 
ale cărei teze le dezbatem : „în pro
movarea cadrelor să trecem Ia apli
carea fermă a concursului pentru 
ocuparea posturilor, a funcțiilor de 
conducere, dar chiar și a concursu
rilor in întreprinderi, pentru tre
cerea de la o categorie la alta, pen
tru realizarea nivelului de calificare 
al muncitorilor". Iată, practic, pen
tru profesiile de operatori la cazane 
și la turbine au fost examinați 127 
de candidați din care am selecționat 
25. De cel puțin două ori pe lună, 
cind tura „dublează" pe o altă aflată 
la reparații, facem pregătirea pro
fesională. de protectie a muncii, pre
cum și exerciții de avarii. Periodic, 
facem testarea psihologică. Zilnic, 
factorii de răspundere au obligația 
de a sta de vorbă cu oamenii din 
„punctele cheie", de a le cunoaște 
disponibilitatea, uneori chiar și sta
rea sinletească.

O contribuție determinantă la pre
gătirea nioral-politică. Ia formarea 
unor trăsături înaintate își aduc cele 
cinci organizații de partid care se 
ocupă nemijlocit nu numai de edu
carea comuniștilor, ci a tuturor 
membrilor colectivului nostru, exer- 
citindu-și astfel una dintre atribu
țiile importante ale muncii lor de 
conducere a întregii activități.

Toate acestea la un loc au făcut 
posibile faptele de care aminteam 
la început : reducerea de aproape 
cinci ori a duratei unei intervenții 
și depășirea zilnică a planului. Dar 
se conturează noi îndatoriri, noi exi
gențe. Activitatea de conducere tre
buie să pună întotdeauna pe primul 
plan al preocupărilor singura resursă 
inepuizabilă a prezentului și viito
rului : calificarea, pregătirea multi
laterală, creativitatea, inteligența teh
nică și științifică, in necontenită 
căutare și descoperire a noului.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a tăcut o vizită de lucru in unităti economice din județele Olt, Teleorman si Giurgiu

(Urmare din pag. I)

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Olt a 
continuat la ÎNTREPRINDEREA 
AGRICOLĂ DE STAT RE
DEA. unitate distinsă cu înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții A- 
grare".

Dialogul de lucru purtat de secre
tarul general al partidului cu spe
cialiștii și cadrele de răspundere de 
aici, la care a luat parte și ministrul 
agriculturii, Gheorghe David, s-a 
axat pe probleme de actualitate, de 
importanță deosebită pentru realiza
rea unei recolte sporite in acest an, 
potrivit obiectivelor noii revoluții a- 
grare.

în timpul vizitei au fost prezenta- • 
te o serie de date privind structura 
principalelor culturi din județ în a- 
cest an. evidențiindu-se ponderea 
însemnată pe care o dețin în totalul 
suprafeței arabile griul, orzul și po
rumbul. A fost pusă în evidență, in 
același timp, preocuparea pentru 
cultivarea florii-soarelui, sfeclei de 
zahăr, fasolei, a legumelor. Gazde
le au informat că. la Începutul aces
tei săptămini, în județul Olt s-a tre
cut la secerișul orzului. Totodată, 
s-a subliniat că la culturile prăsi
toare au fost efectuate două prașile, 
plantele dezvoltîndu-se bine, anun- 
țind recolte bune, superioare preve
derilor de plan.

TEHNOLOGII MODERNE, MINERI
Despre preocupările și realizările 

colectivului de oameni ai muncii de 
la întreprinderea minieră Bălan am 
luat cunoștință imediat ce am trecut 
pragul unității. lJe panouri mari, la 
afișiere și gazete de incintă sint în
scrise sarcinile ce revin minerilor de 
aici. Efortul și dăruirea lor pentru 
îndeplinirea exemplară a planului, 
dotarea locurilor de muncă cu utila
je moderne, promovarea noilor teh
nologii de extracție și prelucrare sint 
sugestiv redate in articole și instan
tanee fotografice, care compun o su
gestivă imagine a intensei activități 
productive din subteran.

în sintetica exprimare a cifrelor, 
rezultatele obținute in perioada care 
a trecut de la începutul anului con? 
semnează o producție suplimentară 
de 2 100 tone concentrat piritos și 38 
tone cupru in concentrat. „Noile 
cerințe formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul recentei 
vizite de lucru in județul Harghita, 
orientările stabilite pentru perfec
ționarea activității în toate dome
niile, deci cu atit mai mult in sec
toarele producătoare de materii pri
me. constituie un puternic imbold 
pentru colectivul nostru, care este 
pe deplin mobilizat pentru obținerea 
unor producții cit mai mari și de ca
litate cit mai bună, in condiții de 
eficiență superioară" — ne-a spus 
secretarul comitetului de partid, to
varășul Vasile Nădejde, președintele 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere. Pentru aceasta, princi
pala direcție de acțiune o constituie 
finalizarea tuturor prevederilor din 
programul de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor 
de producție, printre care se numără 
și începerea în cel mai scurt timp a 
exploatării la cel de-al doilea abataj 
modernizat de la mina Fagu Cetății.

ARGUMENTE LA O SCURTA RE
TROSPECTIVĂ. Exact in prima zi 
a anului a început exploatarea in 
primul abataj complex de la sectorul 
590 al minei de la Fagu Cetății. Or
ganizarea lui prin contopirea a două 
abataje — 1 331 și 1 339 — dotarea 
tehnică superioară, cu utilaje de 
mare productivitate, au impus un 
imens volum de muncă și creativi
tate din partea întregului colectiv de 
mineri, de la director pină la omul 
din front. Nu avem insă nici inten
ția și nici posibilitatea să detaliem 
acest efort, să ne referim în amă
nunt la multitudinea soluțiilor adop
tate. dar ele se vor deduce cu sigu
ranță din prezentarea succintă a lu
crărilor principale : coborîrea prin 
puț. după demontare, a unei mașini- 
incărcător frontal cu cupă de mare 
capacitate ; apoi montarea ei într-o 
remiză special amenajată in subte
ran și aducerea în front, printr-o 
galerie cu plan înclinat in lungime 
de peste 100 metri ; rezolvări tehnice 
noi privind secțiunea și susținerea 
lucrărilor impuse de condițiile geo- 
miniere deosebite ; coborîrea insta
lațiilor de perforat găuri lungi, cu 
perforatoare grele pentru lucrul pe 
verticală ; coborîrea vagoneților au-

Aceste aprecieri la nivelul între
gului județ sint grăitor ilustrate de 
situația existentă in cadrul între
prinderii agricole din Redea. Se lu
crează din plin la secerișul orzului 
pe cele 100 ha ocupate cu această cul
tură, unde sint condiții pentru a reali
za de pe intreaga suprafață o produc
ție de 8 300 kg la hectar. De asemenea, 
lanul de griu se prezintă bine, eva- 
luîndu-se o recoltă de circa 8 100 kg 
la hectar. Și la porumb și soia, cul
turile sint bine dezvoltate, ca ur
mare a efectuării la timp și de cali
tate a prașilelor mecanice și ma
nuale.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că în 
prezent în agricultura județului Olt 
este o situație bună și a cerut comi
tetului județean de partid, celorlalți 
factori de răspundere să fie luate 
toate măsurile ce se impun în ve
derea desfășurării la timp și de 
bună calitate a lucrărilor prevăzute, 
pentru a realiza și în acest an re
colte cît mai mari la toate culturile.

A fost vizitată în continuare 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE PURANI, 
județul Teleorman, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat 
de primul-secretar al Comitetului 
județean al P.C.R., Constantin Ion 
Deaconu, de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

todescărcătoare de 3 mc (lucrare, de 
asemenea, în premieră).

„Toate acestea s-au constituit in 
etape pregătitoare pentru extinderea 
metodei de exploatare cu surpare in 
subetaje. care, datorită marii ei pro
ductivități, se înscrie pe linia 
obiectivului ce-1 avem de realizat : 
asigurarea economiei naționale cu 
cantități mereu Sporite de substanțe 
minerale utile — ne spune directorul 
minei Fagu Cetății, inginerul Mihai 
Dan. Ca urmare, dacă pină la Înce
putul anului din cele două abataje 
extrăgeam 200 tone pe zi, acum, ca 
urmare a modernizării • abatajului 
complex, extragem 500 tonfe pe zi, cu 
perspectiva sporirii acestei canti
tăți".

Iată insă și un alt argument care 
ne-a determinat la această succintă 
retrospectivă : dacă după cinci luni 
din anul trecut, sectorul 590 a 
rămas sub plan atit la minereu, cit 
și la metal, in aceeași perioadă 
din anul în curs planul a fost reali-

La Întreprinderea 
minieră Bălan

zat integral și depășit cu 16 300 tone 
minereu. Referindu-ne doar la 
abatajul modernizat, in primele cinci 
luni ale anului s-a extras suplimen
tar o cantitate de minereu ce depă
șește cu 15 000 tone cifra de plan.

EXPERIENȚA DOBINDITA — 
IZVOR DE IDEI NOI. Abatajul com
plex de la sectorul 590, datorită noi
lor săi parametri de funcționalitate 
și eficiență, este la nivel de între
prindere și poate pe o scară mai 
mare ceea ce se cheamă un abataj 
etalon, dar constituie, după cum se 
pronunță directorul unității, ingine
rul Racz Attila, „doar un punct de 
plecare". Și aceasta deoarece comi
tetul de partid, consiliul oamenilor 
muncii se preocupă acum de promo
varea experienței ciștigate. de orga
nizarea superioară și modernizarea 
procesului de producție și la alte 
locuri de muncă ; spre exemplu, la 
sectorul 740, abatajul 1 147. unde se 
preconizează introducerea acelorași 
utilaje de mare capacitate și randa
ment. La vremea documentării noas
tre. erau in plină desfășurare lucră
rile pregătitoare, totuși fără să se 
urmeze pas cu pas metodele utili
zate în organizarea primului abataj 
etalon. De ce ? Ne răspunde, simplu 
și convingător, inginerul stagiar Al
bert Ștefan, care, să zicem așa. s-a 
specializat în coborîrea in subteran 
a utilajelor de mari dimensiuni :

— Am găsit noi soluții, datorită 
cărora volumul lucrărilor se reduce 
cu circa 90 la sută. Pentru a aduce 
un încărcător frontal, similar cu cel 
de la 590, săpăm de data aceasta un 
suitor scurt, doar de 6 metri, cu o 
Înclinație de 60 de grade, renunțind 
la săparea planului înclinat și la re
miza unde s-a reasamblat mașina.

După o scurtă prezentare a struc
turii culturilor în acest an pe in- 
tregul județ, în C.U.A.S.C. și C.A.P. 
Purani, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat în legătură cu sta
diul desfășurării lucrărilor agricole 
din actuala campanie, cu măsurile 
luate pentru stringerea la timp și 
fără pierderi a culturilor de cereale. 
S-a relevat faptul că in toate uni
tățile agricole cultivatoare de orz 
din județ s-a trecut la stringerea 
recoltei, iar prin mijloacele meca
nice de care se' dispune sint asigu
rate condițiile necesare ca secerișul 
acestei culturi să fie încheiat în ter
menul stabilit. S-a menționat, tot
odată, că suprafețele de pe care se 
adună recolta sint imediat eliberate 
de paie și . insămînțate cu alte 
culturi.

în legătură cu producțiile agricole 
prevăzute in acest an pe județ, gaz
dele au arătat că evoluția actuală 
bună a culturilor, îndeosebi la orz și 
griu, datorită condițiilor atmosferice 
făvdrabile din această perioadă, va 
permite obținerea unor producții su- 
perfoare evaluărilor inițiale și pla- ' 
nului stabilit pentru apu.I 1988.

Pentru demonstrarea acestor reali
tăți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat intr-o solă de orz, unde 
se lucra intens la seceriș pe o su
prafață de circa 85 ha. S-a mențio
nat că primele rezultate au condus 
la obținerea a peste 8 600 kg la hec
tar. Secretarul general al partidului 
a apreciat mărimea spicelor, calita-■ ■■■■■■ 
[A DATORIE
De asemenea, înlocuim monoraiul 
cu un palan manual pe schelet me
talic, care e demontabil și se cheamă 
că acum ne putem deplasa cu ate
lierul la mașină și nu invers.

ATELIERE DE ÎNTREȚINERE 
DIRECT IN SUBTERAN. Desigur, 
o dată cu coborirea in sbbteran a 
marilor și complexelor utilaje s-a 
impus și asigurarea unei riguroase 
asistente tehnice de întreținere. 
S-au specializat oameni, s-au alcă
tuit formații, ajungîndu-se la cerința 
organizării in subteran a unor ade
vărate ateliere. Unul dintre cele mai 
importante este cel pentru repararea 
vagoneților autodescărcători de 3 mc. 
prin a căror introducere în subteran 
capacitatea de transport în sector 
s-a triplat. Ne spune maistrul elec
tromecanic Iosif Gligor : „Am ame
najat atelierul in apropierea stației 
de golire, lingă estacadă. Aici se 
face revizia vagoneților. cei defecți 
fiind imediat scoși din garnitură. Ca 
aceasta să nu rămină insă descom
pletată, in atelier există in perma
nență o rezervă de cel puțin patru 
vagoneți. Ne-am dotat atelierul cu 
troliu, aparat de sudură, polizor 
electric și tot ce ne trebuie". Pen
tru asigurarea funcționării ireproșa
bile a mașinilor de incărcat â fost 
organizată, de asemenea, o formație 
de lucru care, in schimbul 1. verifică 
fiecare utilaj, pe cele defecte repa- 
rindu-le imediat.

PIESELE DE SCHIMB — O PRO
BLEMA DESCHISA. Pentru a veni 
în sprijinul intreprinderii miniere, 
comitetul județean de partid s-a 
preocupat de statornicirea unei bune 
colaborări cu alte unități din județ 
în vederea asigurării pieselor de 
schimb. Numărul și varietatea repe
relor realizate sint mari, iar calitatea 
lor — bună. De cele mai multe ori, 
din punct de vedere economic, cola
borarea nu este însă avantajoasă 
pentru întreprinderea minieră, de
oarece piesele astfel executate nu 
se pot încadra în prețul de catalog. 
Această situație e determinată de 
faptul că întreprinderile furnizoare 
nu asigură necesarul de piese con
form contractelor încheiate. Astfel, 
în anul trecut, din 600 de statoare 
nu s-a livrat nici o bucată, iar uni
tatea minieră a fost nevoită să 
cumpere motoare electrice întregi. 
Este necesar, așadar, ca eforturile 
minerilor să fie sprijinite si de uni- 
tăti’e furnizoare de piese de schimb, 
astfel incit să se poată extrage can
tități cît mai mari de minereuri, în 
condiții de eficientă superioară.

N.R. De la Bălan primim o veste 
de ultimă oră : in abatajul 1 147, 
din sectorul 740 al minei Fagu Ce
tății. a fost adusă in front mașina 
de incărcat de mare capacitate: In 
felul acesta, acțiunea de moderni
zare a fost finalizată și aici, tre- 
cindu-se la exploatarea minereului 
din galeriile de subetaj.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scinteii" 

tea boabelor și densitatea culturii, 
arătînd că prin luarea unor măsuri 
de stringere a recoltei în cele mai 
bune condiții, fără nici un fel de 
pierderi, sint posibilități pentru ob
ținerea unor producții și mai 
mari. în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că atit 
la nivelul consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist, cît și 
al cooperativei, al întregului județ, 
nivelul recoltelor trebuie să fie pe 
măsura potențialului productiv real 
al culturilor.

, A fost examinat, de asemenea, un 
lan cultivat cu griu, unde s-a apre
ciat starea bună de vegetație, den
sitatea culturii. Secretarul general al 
partidului a adresat cooperatorilor 
îndemnul de a lucra cu aceeași ab
negație și dăruire pentru stringerea 
intr-un timp optim și fără pierdeți 
a culturilor bune din acest an, pen
tru obținerea și in anii viitori a unor 
recolte tot mai bogate.

în dialogul purtat cu specialiștii și 
mecanizatorii'într-o solă de floarea- 
soarelui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de densitatea și soiurile 
folosite, de modul cum au fost exe
cutate lucrările de bază și de între
ținere a culturilor, cerind factorilor 
de răspundere să acționeze in conti
nuare pentru buna întreținere și 
conducere a culturilor pe toate Ve
rigile tehnologice în vederea reali
zării și depășirii producțiilor stabi
lite. in conformitate cu cerințele noii 
revoluții agrare.

Permanent efort de modernizare
Incontestabil, „Electroprecizia" din. 

Săcele se înscrie de mai mulți ani 
printre mărcile de prestigiu ale in
dustriei românești. Produsele sale — 
motoare electrice asincrone, polizoa- 
re și echipamente electrice pentru 
autovehicule și tractoare — au deve
nit tot mai cunoscute și apreciate pe 
piața internă și externă. Argumen
te ? Circa 90 la sută din motoarele 
electrice asincrone și intreaga pro
ducție de polizoare a unității se ex
portă în țări dezvoltate din punct de 
vedere economic din America și Eu
ropa. O mărturie a performanțelor 
tehnico-funcționale superioare ale 
produselor unității o constituie și 
faptul că ele au fost omologate de 
unele dintre cele mai prestigioase 
institute de profil, cum sint UL 
(S.U.A.), CSA (Canada), TUV 
(R.F.G.) și altele. De asemenea, pro
dusele care intră in componența e- 
chipamentului electric pentru auto
vehicule și tractoare se situează, sub 
aspectul performanțelor tehnico- 
funcționale, la nivelul produselor si
milare realizate de firme bine cotate 
de peste hotare. în fine, în acest 
context să notăm că după cinci luni 
din acest an planul la export a fost 
depășit cu 2,2 milioane lei.

— Una din explicațiile rezultatelor 
bune obținute in activitatea de ex
port, a ținut să precizeze ing. Șer- 
ban Cirsteanu, șeful secției cefceta- 
re-proiectare și secretar cu proble
mele economice al comitetului de 
partid pe intreprindere, o constituie 
faptul că, în ultimii ani, s-a desfă
șurat o adevărată ofensivă pentru 
promovarea noului, a celor mai re
cente cuceriri ale tehnicii in dome
niul fabricației noastre. Această ac
țiune s-a concretizat in asimilarea 
unor produse cu performante supe
rioare, in reproiectarea și moderni
zarea altora. în felul acesta, ponde
rea produselor noi și modernizate 
urmează să ajungă in acest an la 66 
la sută, iar cea a produselor de nivel 
mondial — la 90,2 la sută.

Progrese notabile pe linia moder
nizării, cu efecte incontestabile asu
pra îmbunătățirii perfo-manțelor 
tehnico-funcționale, în special a fia
bilității, s-au înregistrat și in cazul

Extinderea mecanizării în construcții
(Urmare din pag. I)

tă producători specializați care fie
care in parte și, uneori, in colabora
re iși consacră forțele soluționării 
multiplelor aspecte legate de promo
varea mecanizării în construcții. Me
canismele pentru punerea in valoare 
a acestui potențial științifico-tehnic 
și productiv reclamă insă un apre
ciabil efort organizatoric. Din care 
nu pot lipsi un program de lucru lim
pede definit, competente și răspun
deri clar precizate. Program bazat 
pe un suport informațional adecvat 
și necesar orientării preocupărilor

Aceleași probleme importante pri
vind buna organizare și desfășurare 
a campaniei de recoltare a cereale
lor păioase au fost analizate in 
Cursul vizitei efectuate pe terenuri- 
19 COOPERATIVEI AGRICO
LE DE PRODUCȚIE CÂ- 
LUGĂRENI, JUDEȚUL 
GIURGIU.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu; a fost 
salutat, la sosire, de tovarășul Ion 
Popescu, prim-secretar al Cornitetu- 
lui județean Giurgiu al . P.C.R., de' 
alți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, de membri ai 
conducerii consiliului unic agroin
dustrial de sfat și cooperatist și ai 
unității vizitate.

Numeroși locuitori ai comunei au 
făcut conducătorului partidului si 
statului nostru o primire entuziastă, 
plină de căldură, in care și-au găsit 
expresie sentimentele de profundă 
dragoste și prețuire cu care tovară
șul Nicolae Ceaușescu este înzonju- 
rat de oamenii muncii din agricul
tură, de întregul nostru popor.

în aceste zile decisive pentru? strin
gerea recoltei de cereale păioase, 
terenurile cultivate la C.A.P. Călu- 
gâreni — unitate fruntașă în agricul
tura județului Giurgiu, distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" pentru rezultatele 
obținute anul trecut la cultura po
rumbului — se prezintă bine, ilus- 

echipamentului electric. Printre cele 
mai semnificative realizări in acest 
domeniu se înscriu : înlocuirea Ge
neratoarelor de curent continuu (di
namuri) cu generatoare de curent al
ternativ (alternatoare), care dezvoltă 
o putere de 2—3 ori mai mare, în 
condițiile reducerii greutății cu 50 la 
sută. în prezent, în acest domeniu 
are loc un nou salt calitativ : reali
zarea blocurilor integrate de alimen
tare cu energie electrică prin incor
porarea regulatorului .în alternator.

în felul acesta, in loc de două pro
duse pe un autovehicul se montează 
un singur produs cu un grad mai 
ridicat de funcționalitate și fiabili
tate, imbunătățire care asigură in 
plus și realizarea unei economii de 
materiale. Printre alte realizări in a- 
cest domeniu se numără : asimilarea, 
unor noi familii de demaroare cu 
putere specifică mărită, imbunătăți- 
rea sistemului de aprindere prin în
locuirea contactelor electrice clasice 
(platinele) cu generatoare de semnal 
inductive, ceea ce asigură menține
rea constantă a parametrilor și eli
mină fenomenul de uzură.

Progrese notabile s-au înregistrat 
și in cazul tablourilor de bord. După 
tabloul de bord perfecționat cu un 
număr sporit de funcții, cu care se 
echipează la această oră autoturis
mele „Dacia 1310", un nou tablou de 
bord tip 1989 și mai perfecționat se 
află în stadiu de experimentare. A- 
semenea perfecționări tehnice au cu
noscut in ultima perioadă și alte 

de înzestrare tehnică a muncii con
structorilor.

în destule cazuri, specialiștii din 
ramura construcțiilor știu bine ce au 
de făcut, dar nu dispun de mijloa
cele efective de a-și materializa in
tențiile și proiectele. De ce ? Pentru 
că unitățile furnizoare proprii nu 
dispun de o dotare tehnică la nivelul 
celei din industria construcțiilor de 
mașini. Sprijinul firesc pe care a- 
ceasta din urmă s-a angajat să-l a- 
corde, cu ani in urmă, a devenit tot 
mai palid, iar programele comune de 
acțiune și-au „diluat" conținutul. S-a 
ajuns chiar la o anumită dilemă : 
să apeleze Ministerul Construcțiilor 

trînd preocuparea pentru valorifi
carea deplină a potențialului produc
tiv al pămîntului, pentru folosirea 
celor mai bune soiuri de plante, a 
celor mai eficiente tehnologii de cul
tură.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu factorii de răspundere 
din agricultura.județului a început 
intr-un lan de orz, unde secerișul se 
desfășoară din plin. Referindu-se la 
structura culturilor pe cele peste 
2 300 ha ale cooperativei, gazdele re
levă £ă griul și orzul, ce dețin circa 
o treime din totalul suprafeței arabi
le, s-au dezvoltat bine, asigurînd o 
producție superioară celei planifica
te. Astfel, pe sola unde are loz ana
liza — cultivată cu orz din soiul 
„Productiv" — s-a evaluat o recoltă 
de 7 333 kg hi hectar.

Măsurile intrepfinse la nivelul 
cooperativei și al consiliului unic 
agroindustrial în vederea pregătirii 
combinelor, mobilizării tuturor mij
loacelor mecanice și a forței de 
muncă creează premisele necesare 
pentru stringerea, depozitarea și 
transportul recoltei intr-un- timp cit 
mai scurt și fără nici un fel de pier
deri. în această ordine de idei, pre
ședintele cooperativei, Ion Logofătu, 
a subliniat că, datorită ritmului înalt 
atins la- recoltare, orzul urmează șă 
fie strins de pe întreaga suprafață 
în următoarele două zile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat apoi un lan de griu. Și aici 
se remarcă faptul că starea de ve- 

produse din componența echipamen
tului electric, cum sint tahometrele, 
contoarele de ore, indicatoarele, re
leele de semnalizare dotate cu cir
cuite de autoproțecție, care poartă 
și ele, ca și restul produselor, am
prenta electronizării și miniaturi
zării.

în secțiile de pregătire a fabrica
ției și de producție, o gamă largă 
și tot mai perfecționată de mijloace 
și forme de urmărire și control stau 
de veghe la respectarea cu strictețe 

a normelor de calitate. Astfel, aceas
tă acțiune incepe cu recepția mate
rialelor și pieselor din cooperare, 
sector dotat in ultimul an cu apara
tură modernă dc control și de în
cercare (in felul acesta se barează 
drumul pătrunderii in fabricație a 
unor materiale și repere neconforme 
cu normele de calitate) și se încheie 
cu testarea și expedierea produselor 
finite. Practic, numai in ultimii doi 
ani și jumătate s-au realizat prin 
autodotare 52 ștanduri de control și 
încercare și 50 mașini specifice fa
bricației, cum sint mașina automată 
de bobinat stator-alternator, mașina 
automată de confecționat bobine 
pentru motoare și polizoare (care 
execută pină la 400 bobine pe schimb, 
față de 40 cite se executau manual) 
și alte utilaje care, pe lingă o înaltă 
precizie de lucru, asigură și o înaltă 
productivitate. La aceasta se adaugă 
introducerea și extinderea unor me
tode moderne de control, cum este 
cel al demeritelor, controlul statis-

Industriale la cheltuieli suplimenta
re de investiții pentru a-și înzestra 
în perspectivă o serie de capacități 
cu mașinile-unelte și aparatura de 
care are firească nevoie sau, dimpo
trivă, industria construcțiilor de ma
șini — care dispune de un potențial 
și o experiență superioare — să se 
angajeze pe calea unui dialog 
hotărit, participînd activ, cu recepti
vitate și punctualitate riguroasă, la 
înfăptuirea programului de mecani
zare în construcții ?

Așadar, mica mecanizare în con
strucții este confruntată cu destule 
probleme. Conturind cadrul acestei 
vaste și ramificate problematici, cu 

getație a culturilor este bună, plan
tele sint viguroase, cu spicul mare și 
greu. Asigurarea densității a creat 
posibilitatea obținerii unei recolte 
mai mari decît nivelul planificat. 
Gazdele precizează că în următoare
le zile vor trece la recoltarea griu
lui pe întreaga suprafață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere față de 
felul in care au muncit cooperatorii 
din Călugăreni, cărora le-a urat să 
acționeze in continuare pentru des
fășurarea in cele mai bune condiții 
a campaniei de vară, pentru obți
nerea unor recolte tot mai mari la 
toate culturile, astfel incit unitatea 
lor, ca și județul Giurgiu în ansam
blul său, să primească titlul de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

Pretutindeni, secretarului general 
al partidului i-au fost adresate cele 
mai calde mulțumiri pentru vizită, 
pentru indicațiile și îndemnurile 
formulate cu acest prilej, fiind ex
primat angajamentul ferm de a face 
totul pentru a le transpune exem
plar în practică, pentru înregistrarea 
unor rezultate cit mai bune. Cei pre- 
zenți au dat glas, prin puternice 
aplauze și ovații, satisfacției deose
bite pentru această vizită de 
lucru, profundei recunoștințe pen
tru grija pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o manifestă per
manent față de continua dezvoltare 
și modernizare a țării, față de spo
rirea nivelului de trai al întregului 
nostru popor.

tic, controlul activ, controlul multi
dimensional; precum și organizarea 
unor cercuri de calitate.

Referindu-se la modul in care se 
acționează in secția motoare electri
ce asincrone pentru asigurarea unei 
înalte calități a produselor, ing. Mi
hai Popovici, adjunct al șefului de 
secție, ne-a vorbit pe larg despre 
măsurile luate în primul rind pentru 
întărirea autocontrolului. începind 
cu acest an, in secția motoare se va 
face insă un nou pas pe linia .îmbu
nătățirii calității produselor. Astfel, 
în curînd se va trece la testarea pa
rametrilor motoarelor electrice pe un 
stand asistat de calculator.

Cum era și de așteptat, efectele 
acestor măsuri au fost dintre cele 
mai bune. Practic, de mai mulți ani, 
produsele intreprinderii se bucură de 
cele mai favorabile aprecieri din 
partea partenerilor de peste hotare. 
Aspirațiile colectivului vizează insă 
mereu mai sus. Tocmai de aceea, în 
cadrul unei recente ședințe a comi
tetului sindical mai mulți vorbitori, 
printre care maistrul Doina Stamate, 
muncitoarea Nedelcu Elena, secreta
ra organizației de partid din secția 
a IlI-a, ing. Marin Ghica, șeful con
trolului tehnic pe întreprindere, ing. 
Șerban Cirsteanu, au insistat asupra 
măsurilor ce trebuie luate in conti
nuare pentru îmbunătățirea nivelu
lui calitativ al producției și întări
rea prestigiului ciștigat pe piața ex
ternă. „Adevărul este că avem un 
cadru adecvat pentru realizarea u- 
nor produse de calitate superioară, 
ne-a spus ing. Gheorghe Bucerzan, 
directorul intreprinderii. Vrem însă 
ca acest cadru să fie mai bine pus în 
valoare prin îmbunătățirea activității 
unor cercuri și comisii de calitate. 
Mai bine vom organiza in continuare 
și desfășurarea cursurilor de perfec
ționare a pregătirii profesionale a 
oamenilor muncii. în felul acesta a- 
vem convingerea că planul la export 
va fi îndeDlinit in cele mai bune 
condiții, atit pe primul semestru, cit 
și pe întregul an".

Nicolae MOCANII 
corespondentul „Scinteii"

influență decisivă asupra îndeplinirii 
în /condiții de eficiență sporită a pro
gramelor de investiții, ziarul nostru 
iși propune să publice o serie de 
articole și puncte de vedere pe 
această temă. Inițiind această dezba
tere amplă in rindul muncitorilor și 
specialiștilor, pornim de la premisa 
că, prin concluziile ei, se pot con
tura sugestii și soluții care să orien
teze mai bine eforturile celor ce ac
tivează în acest domeniu, cu efecte 
benefice asupra înfăptuirii în con
diții, de eficiență sporită a progra
melor de investiții ale țării.

Inq. Cristian ANTONESCU
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în sala de conferințe a Muzeului 
Județean de artă din Arad, zeci de 
ochi urmăresc cu vădit interes suc
cesiunea diapozitivelor. Rind pe 
rind, imaginile conturează etapele 
mari ale creației grigoresciene, vo
cea sigură, competența prezentato
rului subliniază sensul adine patrio
tic nu doar al creației, ci și al acțiu
nilor acestui artist, capabil să vibreze 
cu atita intensitate la marile eveni
mente ale istoriei contemporane lui. 
Iar dacă adevărata epopee a războ
iului de Independență urmărită de 
el este bine cunoscută tuturor, poate 
mai puțini știu ce atitudine entu
ziastă a avut pictorul față de Unirea 
Principatelor din 1859. Evocînd acest 
episod al tinereții „pictorului națio
nal" muzeograful Valentin Stache 
atrăgea atenția asupra semnificații^ 
lor deosebite ale picturii în contex
tul artei românești...

Asistam la una din numeroasele 
întîlniri cu publicul, care aici, la 
Arad, reprezintă o modalitate frec
ventă de inițiere, un dialog. Un dia
log în centrul căruia stau nu numai 
artele plastice, ci și muzica, istoria, 
literatura, filmul. Sala de proiecții a 
muzeului Județean de artă este, cu 
regularitate, gazda unor manifestări 
variate, multe dintre ele organizate 
in colaborare cu biblioteca județea
nă care-și are sediul în aceeași im
punătoare clădire. Sub genericul 
„Pro arte" au fost prezentate mo
mente și curente din istoria artelor 
plastice ; un întreg ciclu de inițiere 
muzicală, foarte apreciat mai ales de 
tineri, este in plină desfășurare ; 
proiecții de filme nu doar artistice, 
ci și de istorie, pe variate teme so- 
clal-istorice atrag vizitatorii, ca și 
serile de poezie organizate în colabo
rare cu teatrul de stat. Dialogurile 
pe care muzeul de artă, în colabo
rare cu biblioteca județeană îl pro
pun cu atita consecvență publicului 
prilejuiește, în chip diferențiat, a- 
propierea de miezul unor evenimen
te artistice și sociale contemporane. 
Este un dialog complex in care, pe 
deplin conștiente de rolul lor, insti
tuțiile culturale arădene vin în în- 
timpinarea unui public extrem de 
variat.

„îi cunoașteți pe cei ce vă trec 
pragul ?“ Este întrebarea pe care 
am adresat-o mai întîi tovarășei Li
liana Drig, directoarea Bibliotecii 
județene Arad.

„Avem 23 000 de cititori înscriși, 
dar frecvența generală, adică numă
rul prezențelor la diferitele ac
țiuni organizate de bibliotecă în 
ultimul an, este de 257 250. Numă
rului total de cititori li se alătură 
și cititorii celor șapte filiale de car
tier ale bibliotecii. Aș menționa de 
asemenea faptul că numărul volu
melor difuzate se ridică la 620 000. 
Ne trec pragul oameni de cele mai 
diferite formații și virste. Aș începe 
cu cei mai tineri — copiii. Avem o 
bibliotecă de carte pentru copii, care 
însumează circa 60—70 000 de volu
me, cu acces liber la raft și sală de 
lectură, completată cu o mică ludo- 
tecă — spațiu amenajat cu jocuri lo
gice, jucării și teatru de păpuși. Pe 
lingă secția de împrumut la domici
liu, organizată pe domenii distincte 
(carte social-politică, tehnico-științi- 
fică, beletristică, de istorie literară 
etc.), avem la sediu trei săli de lec
tură specializate, de asemenea, în 
funcție de cartei de referință (enci
clopedii, dicționare, istorii etc.), car
te social-politică, menită să vină în 
sprijinul unui public foarte larg, în 
ajutorul căruia venim și cu mate
riale informative, la cabinetul pre
sei. Există, de asemenea, in cadrul 
bibliotecii un cabinet de educație ar
tistică cu regim de împrumut/, care 
cuprinde materiale importante din 
domeniul artelor plastice, muzicii, 
etnografiei, discuri, benzi de magne
tofon, diapozitive".

Străbătind sălile spațioase ale Bi
bliotecii județene din Arad, urmă
rind cîteva dintre acțiunile cultura
le, organizate de această instituție, 
ne-am dat seama că aici, ca și pre
tutindeni in țară, există un public 
deosebit de atent, interesat de pro
blemele mari ale istoriei și contem
poraneității noastre. Un bogat fond 
de carte (peste 450 000 de volume), 
un fond a cărui mindrie o repțezintă 
cele 22 000 de volume aparținind fon
dului de carte rară, de patrimoniu 
(cărți apărute- pînă în anul 1800) și 
căruia i se adaugă exemplare deo
sebite aparținind bibliotecii „Xeno-

Cu doi ani în urmă, redacția zia
rului nostru a început să publice o 
serie de anchete, cele mai multe la 
sesizarea cetățenilor, pe tema po
luării străzii, mai mult chiar, a cli
matului social, de către producătorii 
și comercianții ambulanți de așa-zise 
„podoabe" de cel mai prost gust, de 
cea mai dubioasă proveniență. Ecoul 
stirnit în rîndul cititorilor ne-a de
terminat să revenim. în mai multe 
rinduri. adăugind noi aspecte, ca și 
noi argumente in favoarea stabilirii 
unor măsuri radicale de stîrpire a 
acestor practici, de exigență maximă 
și discernămînt în eliberarea de au
torizații de producător și comerciant 
particular pe baza Legii 13/1968. 
Reamintim că observațiile noastre 
critice delimitau clar meșteșugarii 
ale căror produse — olărie. obiecte 
din lemn, artizanat și altele — care 
sint de un real folos, de acele obiec
te pe cit de urite, pe atît de inuti
le. fabricate din material plastic și 
metal procurate pe căi ilicite de că
tre indivizi care realizează astfel ve
nituri mari, nemuncite.

Numeroasele exemple concrete cu
prinse in materialele publicate ple
dau in favoarea adoptării unor mă
suri de principiu (concomitent cu 
cele vizîndu-i pe cei nominalizați), 
care să împiedice pe viitor practica
rea speculei, a agoniselii fără su
doare. sub pavăza interpretării, cu 
totul subiective și eronate, a unor 
reglementări legale. Dacă revenim, 
aceasta se datorește faptului că fe
nomenul incriminat, departe de a 
dispărea. înflorește, lucru pe care 
oricine îl poate constata, cit și lipsei 
oricărei reacții (sau a uneia foarte 
slabe) din partea factorilor de răs
pundere — și ei nominalizați, inclu
siv aceea impusă de Legea presei, 
de a răspunde în scris ziarului, in 
termenul prevăzut.

Să recapitulăm. In „Scînteia" din 
10 iulie 1986 publicam ancheta inti
tulată „Autorizație pentru comerț 
civilizat sau paravan pentru inco
rectitudine". La semnalul unui locui
tor al orașului Cimpulung. cum că 
in localitate sînt cîțiva comercianți 
ambulanți „cu stagiu", care-i sfidea
ză pe cei ce muncesc și își ciștigă 
cinstit existența — ne-am deplasat 
la fața locului. Reporterul a fost în
soțit de doi reprezentanți ai Inspec
toratului general comercial de stat 
și de șeful Inspectoratului comer
cial județean Argeș. Constatam, 
atunci, că pe tarabele ambulanților 
se aflau mărfuri al căror preț depă
șea cu mult valoarea lor reală, că

Larg dialog cu oamenii 
pentru îmbogățirea 
vieții lor spirituale

pol“, fondului „Goldiș", al „Astrei" 
sau biblioteca „Semănătorului", sînt 
puse la dispoziția cititorilor. Valoa
rea lor direct formativă se manifestă 
paralel cu modalități variate prin 
care lucrătorii bibliotecii vin in în- 
tîmpinarea cititorilor, modalități care 
nu implică un unghi Îngust de pre
zentare, ci, pe un plan foarte larg, 
urmăresc dezvoltarea complexă, cul
turală a României de azi. Iată de 
ce în afara manifestărilor specifice, 
cum ar fi „Decadele cărții" sau „Zi
lele bibliotecii", sînt organizate nu
meroase acțiuni la locul de muncă, 
în diferite întreprinderi arădene. La 
întreprinderea de orologerie indus
trială, de exemplu, a avut loc o an
chetă în rîndul tinerilor cititori refe
ritoare la opțiunile lor de lectură. 
„In ce măsură cartea ajută la per
fecționarea profesională a tineretu
lui" a fost și tema urmărită în ac
țiunea care a avut loc la Liceul in
dustrial nr. 13. In această acțiune 
s-a deschis un punct mobil de bi
bliotecă. Pentru cei din producție 
listele bibliografice întocmite la ce
rere pe diferite domenii și chiar pre
zentările de noi apariții sint de un 
real folos.

O bogată activitate expozițională, 
capabilă să pună în valoare tot ceea 
ce s-a creat și se creează original 
în arta contemporană, o activitate ca
pabilă, deopotrivă, să scoată în evi
dență momentele mari ale istoriei 
românești, valori ale patrimoniului 
național reprezintă, de asemenea, 
ipostaze ale unui dialog reluat me
reu altfel, in funcție de afinități și 
formație, cu publicul. Un public 
care, ne spune tovarășul Pascu Hu- 
rezan, directorul Muzeului județean 
Arad, însumează anual circa 170 000 
de vizitatori. Muzeele de istorie și 
de artă, modern amenajate, Muzeul 
de artă din Lipova. —• organizat ca 
urmare a donației soților Eleonora și 
Vaslle Varga — complexul cultural 
de la Săvîrșin, Muzeul de la Șiria, 
pentru a enumera cîteva dintre punc
tele de real interes cultural, ne-au 
atras atenția că există un fond ar
tistic și istoric remarcabil, capabil să 
prezinte exemplare în care angaja
rea socială a conștiințelor artistice 
a avut drept scop continuarea tra
dițiilor fertile ale creativității româ
nești, ilustrarea marilor realizări ale 
poporului nostru. Marile aniversări 
ale acestui an, ne spunea tovarășul 
Pascu Hurezan, au prilejuit și vor 
prilejui numeroase manifestări care 
se adresează cu precădere tineretu
lui — conferințe, simpozioane, con
cursuri și dezbateri, unele dintre ele 
organizate în colaborare cu organi
zațiile U.T.C.. sindicale, unități de 
învățămînt, cu instituții culturale. 
Sint manifestări ce vor comple
ta mari expoziții dedicate Re
voluției de la 1848. realizărilor 
Epocii Nicolae Ceaușescu sau vor 
sublinia rolul Aradului in lupta pen
tru Unire. Urmind un anumit speci
fic cultural local, li se vor adăuga 
expozițiile „Copilărie luminoasă", 
„Interiorul arădean la începutul 
secolului 20". „Afișul românesc și 
european în colecții arădene". „Oro- 
logeria între util și frumos".

Necesitatea de a îmbogăți patri
moniul de valori ale culturii ro
mânești cu mărturii dintre cele mai 
semnificative ale epocii a fost și ră- 
mine o preocupare nu doar strict 
artistică, ci și foarte larg culturală. 
O preocupare pusă pe deplin în va
loare de cenaclurile literare arădene 
care întrețin un permanent și com
plex dialog cu iubitorii de literatură. 
Un dialog în care, deplin conștienți 
de rolul lor formativ, creatorii re
levă indicele de umanitate al fapte
lor și întîmplărilor relatate, inciden
ța lor cu dialectica dezvoltării so
ciale. -De 20 de ani încoace ne spu
nea scriitorul Florin Bănescu, pre
ședintele cenaclului literar „Lucian 
Blaga" al Uniunii scriitorilor, lite
ratura arădeană este o certitu
dine care datorează totul Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Pentru că a 
crescut în forță și originalitate toc- 

sursele de aprovizionare erau — 
zice-se — necunoscute, lăsînd la o 
parte stridența și prostul gust al ce
lor mai multe din „podoabele" expu
se. Mai mult, unul dintre așa-zișii 
comercianți, Mihail Gheorghe (zis 
Mișu), din Pitești, Aleea Lacului, 
bloc A, oferea clientelei și niște bre
locuri cu fotografii obscene. Toți cei 
găsiți, la acea dată, in piața orașului, 
ocupind pentru o taxă de cîțiva lei 
un spațiu acoperit, construit de stat, 
ne-au prezentat autorizații eliberate 
de consiliul popular județean.

Cum era și firesc, am avut o con
vorbire, pe această temă, cu tova

Timpul trece, micile afaceri prosperă, 
dar măsurile se lasă așteptate

rășul Gheorghe Nicolae. prim-vice- 
președinte al comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Ar
geș. „Sint trei ani de clnd nu mai 
eliberăm asemenea autorizații. Mai 
sînt 31, dar le vom împuțina și pe 
acestea". Am reprodus exact para
graful publicat în 1986. Precizăm 
insă că. intre timp, nu am aflat ni
mic despre ceea ce s-a întreprins, in 
urma publicării anchetei, pentru că 
nu am primit răspunsul cuvenit din 
partea consiliului popular județean, 
deși se împlinesc, curînd. doi ani de 
atunci. Mai grav este faptul, sesizat 
de altfel redacției de cetățeni ai 
orașului, cum că cei numiți în ziar 
au luat critica drept o „reclamă".

Nevenindu-ne a crede, am făcut O 
nouă deplasare la Cimpulung, cu 
ajeiași reprezentanți ai organelor 
amintite mai sus. Ce am consta
tat ? Negustorii nominalizați cu doi 
ani în urmă in ziar se aflau în exact 
același loc, cu exact aceleași produ
se, practicînd aceleași prețuri, zise 
„de învoială", adică înșelau pe cine 
puteau. Una dintre negustorese avea 
chiar o autorizație nou-nouță. actua
lizată anul acesta. Doar pe Mihail 
Gheorghe nu l-am putut găsi. „Acum 
citeva minute a plecat în grabă" — 

mai în această perioadă. De la cei 
2—3 scriitori care existau în preaj
ma anilor ’70 s-a ajuns la 60 de 
autori de carte cu peste 150 de vo
lume. Cenaclul a devenit astăzi nu
cleul mișcării literare. Nu este însă, 
pur și simplu, o „școală de literatu
ră". Aici nu se învață cum și ce să 
scrii. Pot spune că la începuturi a 
fost o școală in care tinerii deprin- 
deau o „stare de spirit", era o „școală 
de vorbire în românește" pentru ca 
treptat să ajungă o arenă de primă 
confruntare critică a textelor». Fap
tul că la fiecare ședință de cenaclu 
membrilor consacrați li se alătură 
un tînăr debutant, faptul că activi
tatea acestor ședințe este consem
nată în ziarul local, că numeroase 
reviste din țară au oferit spațiu ti
pografic creațiilor cenacliștilor ară
deni au contribuit la cunoașterea mai 
largă a activității literare desfășurate 
la Arad. Volumele publicate au dus 
de asemenea la o mai bună cunoaș
tere a unor prozatori ca Gheorghe 
Swarț. Horia Ungureanu. Cornel Ma- 
randiuc, Ovidiu Pecican, a unor poeți 
ca Vasile Dan. Ilie Măduța. Lucian 
Emandi, Romulus Bucur, Ligia Go
luță, a unor critici de formație ca 
Alexandru Ruja, Dorin Bacoș, Gh. 
Mocuța. O mențiune specială se cu
vine și fenomenului „nădlăcan" — 
acela al scriitorilor de limbă slovacă 
(dintre care trei sînt membri ai 
Uniunii scriitorilor). Participarea 
lor, a unor scriitori cunoscuți ca 
Ondrej Stefanko, Ivan Miroslav 
Ambruș, Dagmar Maria Anoca, Pa- 
vol Bujtar la ședințele cenaclului 
arădean a evidențiat, pe lîngă o ma
re diversitate de teme, și o bogăție 
a expresiei literare, mai ales în pro
ză. mareînd filiații profunde cu tra
dițiile viguroase ale prozei ardelene.

Apropierea tuturor acestor creatori 
de publicul larg, menționa președin
tele cenaclului, se realizează nu doar 
prin intermediul cărților oferite, de
sigur. tuturor, ci și prin contactul 
direct al creatorilor cu cititorii din 
întreprinderile orașului. Au demon
strat-o elocvent deplasările cenacliș
tilor la întreprinderea de orologerie 
industrială, la aceea de vagoane, la 
U.T.A., C.P.L., în comune din îm
prejurimile Aradului . „Faptul că o 
serie de scriitori au peste 16 cărți, 
apreciate de public și critica de spe
cialitate, sublinia Florin Bănescu, 
faptul că traducem din alte li
teraturi și că lucrările noastre sînt 
traduse reprezintă argumente pen
tru o activitate literară în plină e- 
fervescență. Continuind tradiția, în
cercăm să deschidem poarta viitoru
lui. pentru că încercăm nu atît să 
întărim statutul literar al unora 
(asta e treaba criticii literare), ci să 
adunăm forțe noi, proaspete din li
cee. cluburi muncitorești. întreprin
deri și instituții ale orașului".

Este, desigur, încă o modalitate de 
a încadra literatura în existența co
tidiană. Indiferent de modalitatea 
concretă a dialogului, importantă 
rămîne intenția concretă a acestor 
variați factori cu răspunderi cultu
rale, de a se adresa oamenilor, per
manenta lor grijă de a le îmbogăți 
și înfrumuseța viața spirituală.

Marina PREUTEI 
Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scînteii"

Urbanistică modernă la Focșani Foto : Eugen Dichiseanu

ni se spune. Fusese informat, pe
semne, că se apropie o inspecție... 
Aflăm că nici măcar lui nu i s-a 
ridicat autorizația, deși obscenitățile 
pe care le comercializa, la prima 
noas’tră incursiune, impuneau aceas
ta. Anul acesta a primit chiar o au
torizație nouă. Singura măsură luată 
a fost anularea autorizației soției ti
tularului. Că avea și ea una. De pro
ducător. Cum rămine insă cu asigu
rările date de primul vicepreședinte 
al consiliului popular al județului 
privitor la exigența în eliberarea 
autorizațiilor ?

Cronologic, ziarul a mai publicat.

în 1986, o reluare a temei, cuprin- 
zind scrisori de la cititori, o anchetă 
despre prezența nocivă a acestor 
factori poluanți în tîrgurile tradițio
nale, localizată la cunoscutul „tirg 
de fete" de pe muntele Găina, o notă 
atrăgind atenția asupra primejdiei 
pentru sănătatea publică, reprezen
tată de acadele și alte dulciuri pro
duse ilicit, dar vindute public, de 
particulari.

Deoarece toate acestea au rămas 
fără răspuns și fără urmări, redac
ția a reluat subiectul. In 1987 au fost 
publicate, succesiv, două anchete 
intitulate „Podoabe care... nu împo
dobesc nimic, dar irosesc prețioase 
materii prime", in care — pe baza 
unor constatări făcute, împreună cu 
reprezentanți ai justiției, la diferite 
adrese din Capitală — se arăta că 
autorizațiile de producători de ast
fel de mărunțișuri sînt în mare par
te ilegale, ele fiind eliberate de con
silii populare din diferite comune, 
că respectivii produc, dar nu prin 
munca proprie, ci exploatînd mină de 
lucru angajată, iar materia primă 
folosită — granule de p.v.c sau alu
miniu — este procurată pe căi ili
cite, nu are ce căuta în afara circui
tului industrial. Ambele anchete pro

• Aplicarea consecventă a pro
gramului de modernizare a pro
ducției se înscrie între preocupă
rile principale ale colectivului 
Combinatului petrochimic Teleajen 
— ne relatează în scrisoarea sa co
respondentul voluntar — loan Ver- 
gu Dumitrescu din Ploiești. Pe 
baza studiilor și propunerilor făcu
te de specialiștii combinatului, in 
acest an au fost asimilate aici 13 
noi produse și modernizate alte 23, 
un accent deosebit punîndu-se pe 
diversificarea și îmbunătățirea ca
litativă a uleiurilor lubrifiante, adi
tivilor pentru uleiuri, unsorilor 
consistente, produselor de conser
vare, cerurilor speciale etc. Va
loarea produselor noi și moderni
zate depășește 750 milioane lei. în 
cadrul acestor acțiuni pot fi evi- 
dențiați inginerii Doru Mihăiță și 
Cecilia Petrof, maiștrii Constantin 
Zolotușcă, Theodor Manole ș.a.

• Cîteva date semnificative din 
activitatea silvicultorilor hunedo- 
reni consemnează profesorul loan 
Vlad din Hunedoara. Astfel, au 
fost încheiate lucrările de împădu
rire în fondul forestier la nivel de 
județ pe o suprafață de 1 295 hec
tare, plantindu-se peste 7 500 000 
puieți produși în pepinierele pro
prii. S-au evidențiat în mod deo
sebit ocoalele silvice Hiyredoara, 
Baru, Dobra, Hațeg, Petrila și Pui. 
De asemenea, a fost realizat pla
nul de consolidare prin vegetație 
forestieră a unor terenuri degra
date, inapte pentru .agricultură, în 
suprafață de 50 ha, în cadrul Oco
lului silvic Geoagiu, și s-au plantat 
cu pomi fructiferi și duzi 95 km pe 
aliniamentele drumurilor naționale 
și județene. Concomitent cu lucră
rile de reimpădurire și regenerări, 
atenție deosebită s-a acordat pre
gătirii materialului de împădurire 
pentru campaniile viitoare..

® Se poate să se încaseze niște 
bani fără să se presteze nici un 
fel de muncă și nici să se consume 
materiale ? Evident că nu, acest 
faot fiind în contradicție totală cu 
principiile eticii și echității socia
liste.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Grijă sporită pentru puritatea apelor viu

lui Buzău. Pensionarul Ene D. Bratu din satul 
Boarea, comuna Rîmnicelu. județul Brăila, a 
sesizat redacției că riul Buzău este uneori po
luat din cauza deversărilor de ape uzate de la 
unele unități economice. Analizînd această scri
soare, Oficiul de gospodărire a apelor Brăila 
ne-a răspuns că în mare parte. faptele sesizate 
Se confirmă. Pentru prevenirea unor astfel de 
situații, se arată în răspuns. Consiliul Național 
al Apelor a inițiat și promovat o seamă de in
vestiții pentru a se asigura curgerea pe riul 
Buzău a unui debit de apă minim egal cu cel 
de salubritate. Astfel, sint in curs de finalizare 
lucrările de la barajul Siriu. construite în sco
pul regularizării debitelor de apă pe acest riu, 
s-a început amenajarea canalului de aductiune 
Șiret — Bărăganu, care la traversarea riului 
Buzău va: deversa în albia acestuia pentru com
pletarea debitului o parte din apele sale, iar 
după anul 1990 se va trece la execuția lucră

rilor de regularizare și îndiguire a albiei riului 
în aval de municipiul Buzău pînă la confluența 
cu riul Șiret. Totodată, Complexul de creștere 
a porcilor Dedulești a trecut la mărirea capaci
tății stației de epurare și la îmbunătățirea pa
rametrilor la apa epurată în stație, astfel ca 
apele uzate deversate în rîul Buzău să conțină 
cit mai puține substanțe poluante, lucrare cu 
termen de finalizare în acest an.

O Defecțiunile semnalate la blocul 1. de pe 
strada V.I. Lenin din municipiul Rimnicu Vîlcfea, 
din cauza cărora se infiltra apa prin plafonul 
imobilului, ne-a adus la cunoștință comitetul 
executiv al consiliului popular municipal vor fi 
remediate în cursul acestui trimestru. Astfel, va 
fi dezafectat vasul de expansiune, care nu mai 
este necesar, și se vor înlătura neetanșeitățile 
constatate la conductele ce trec prin plafon. A- 
ceste lucrări se vor realiza o dată cu executarea 
acoperișului tip șarpantă și a lucrărilor de re
parații capitale la acest'imobil.

• Propunerea făcută în scrisoarea adresată 
„Scînteii" referitoare la asigurarea unor legă
turi mai bune pe distanța București — Turnu 
Măgurele și retur, ne-a comunicat Serviciul 
mers de tren din cadrul Departamentului căilor 
ferate, a fost pusă în aplicare. Astfel, prin noul 
plan de mers, care a intrat în vigoare la 29 
mai a.c. s-a introdus în circulație trenul de 
persoane nr. 1 055, Roșiori Nord — Turnu Mă
gurele, redueîndu-se intervalul de legătură cu 
trenul accelerat 138, ceea ce duce la îmbunătăți
rea condițiilor de călătorie pe ruta respectivă 
prin asigurarea unei noi capacități de transport. 
De asemenea, tot in scopul asigurării unor mai 
bune legături s-a fixat oprire în stația Roșiori 
Nord și pentru trenurile rapide care circulă pe 
distanța București — Timișoara.

Rubrică realizată de
Gheorghe PIRVAN

puneau — implicit și explicit — sta
bilirea de către consiliile populare 
și ceilalți factori de resort a unor 
măsuri care să curme definitiv 
cursul acestor „afaceri" aducătoare 
de venituri pentru o serie de inși 
certați cu munca cinstită, măre parte 
dintre ei cercetați, în mai multe rin
duri, conform Legii nr. 18. pentru 
nejustificarea agoniselii lor. Dar nici 
de data aceasta redacția nu a fost 
încunoștiințată despre vreo măsură 
menită să purifice strada și climatul 
social de acest soi de speculă mas
cată. In această situație, la sfirșitul 
anului trecut, redacția a revenit asu

pra temei printr-un articol intitulat 
„Un răspuns ce se lasă prea mult 
așteptat". Cităm din finalul artico
lului : „Punem în modul cel mai se
rios întrebarea forurilor de resort : 
cum este posibilă o asemenea ati
tudine de toleranță față de situații 
clare, incluzind încălcări ale legali
tății, practici speculative, venituri 
ilicite, adevărate ultragii aduse nor
melor de etică și echitate ? Aștep
tăm răspunsul, la care opinia publică 
are dreptul, un răspuns de mult in- 
tîrziat și la care obligă însăși legea".

De atunci a trecut o jumătate de 
an. Răspunsul mult așteptat nu a 
ajuns incă la redacție. De-a dreptul 
inadmisibil este faptul că. în absența 
oricărei reacții, a măsurilor necesa
re. departe de a fi stîrpite. atelierele 
și tarabele cu „podoabe" proliferea
ză, prosperă, umflînd buzunarele 
atît de largi ale unor indivizi lacomi 
de ciștig, a căror activitate nu a fost 
cîtuși de puțin stingherită. Totuși, 
unele schimbări s-au produs. Desi
gur. nu in îndeletnicirile așa-zișilor 
fabricanți de cercei și inele : Gheor
ghe loan (zis Pantalon) din Bucu
rești. strada Barbu Brădeanu 41, 
sectorul 2, nu mai are autorizație 
din comuna Telega, ci dintr-o co

Și totuși. După cum afirmă în 
scrisoarea lor, adresată redacției, 
soții Curelariu, proprietarii apar
tamentului nr. 34, strada Fabricii 
nr. 6, sectorul 6. București s-au 
trezit că figurează cu un sold debi
tor de 1 016 lei, rezultat din execu
tarea lucrărilor de consolidare a 
imobilului de către I.C.R.A.L. — 
Giulești. Cum autorii scrisorii au 
plătit suma calculată pentru apar
tamentul lor, în contul lucrărilor 
de consolidare, s-au adresat 
I.C.R.A.L. — Giulești. Aici 11 s-a 
spus că nu este vorba de o nouă 
plată, ci... de executarea unor zu
grăveli la apartament pe o supra
față de 394 mp. Dar, susțin au
torii, în apartamentul nostru 
I.C.R.A.L. — Giulești nu a executat 
zugrăveli interioare nici cu prilejul 
consolidării și nici ulterior. Dovadă 
că nu există un contract al lucră
rilor, un deviz de cheltuieli sau 
măcar un proces-verbal de efec
tuare a recepției, semnat de am- 
bele părți. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că suprafața pe care, 
chipurile, s-ar fi executat zugră
veli este mult mai mare decît are 
apartamentul respectiv.

Sesizările noastre, verbale și 
scrise, au rămas fără nici un re
zultat. Ne întrebăm, cum este po
sibil să. se emită un titlu executor 
fără acte doveditoare ?

© Există sporturi foarte îndrăgi
te, ne spune în scrisoarea sa 
Mihai Șoldănescu, tehnician la Po
liclinica stomatologică din Boto
șani, care sint cu atit mai la in- 
demînă, cu cit mijloacele folosite 
pentru practicarea lor sînt mai 
simple. Pentru jocul de șah ajunge 
cutia cu pătrate, pentru altele, 
cum e un alt sport, tenisul de 
cimp, sînt necesare condiții mai 
complexe. In Botoșani se desfă
șoară o adevărată „competiție", 
sprijinită de edili, în amenajarea 
unor baze sportive. Beneficiind de 
un astfel de sprijin, pasionații din 
cadrul Asociației sportive „Sănă
tatea" Botoșani și-au suflecat mi- 
necile, transformindu-se în „bri
gadieri — constructori". In rindul 

mună apropiată — Bănești. O auto
rizație luată în grabă, in martie, 
anul acesta, să nu-1 prindă sezonul 
fără ea și. mai ales, să se poată 
justifica în fața comisiei pentru con
trolul averilor. în urma acestui con
trol, analizînd mai atent cererea su
mară depusă, lipsa condițiilor legale 
impuse, biroul executiv al consi
liului popular al comunei Bă
nești a anulat autorizația. Pe 
a lui și pe a unei vecine, de 
pe aceeași stradă, care de mal 
mulți ani declară un venit anual 
de 80 000 de lei (cît o fi in realita
te ?). întreprinzător cum este. G.I. 
va găsi, poate, o altă comună dispu
să să-i elibereze acea hîrtie acoperi
toare. (Soția lui avea și ea autori
zație, că e bine să fie și o rezervă, 
emisă de consiliul popular al comu
nei Cornu (Prahova), dar la Care a 
renunțat (!) ; am remarcat însă că 
între autorizațiile purtînd antetul 
comunei, multe realmente utile, a- 
cordate unor meșteri locali, se 
află nu mai puțin de 14 bucureșteni 
de teapa celor zugrăviți în anchetele 
noastre.) Iar numărul celor care po
sedă asemenea autorizații, mai mult 
sau mai puțin legale, este greu de 
cunoscut, atita vreme cît orice con
siliu popular le poate elibera fără 
prea multe formalități din partea so
licitantului. (Fotografiile posesorilor 
de autorizație din comuna Cornu, cu 
domiciliul în București. înfățișau oa
meni in deplinătatea forțelor, buni 
de muncă).

Este cît se poate de evident că 
toate acestea sînt rezultatul inerției 
și dezinteresului în luarea unei 
decizii ferme, care să pună capăt, o 
dată pentru totdeauna, realizării de 
cîștiguri sfidător de mari, agonisite 
pe căi necinstite. Oare cită vreme se 
vor mai închide ochii în fața unor 
asemenea fenomene de speculă, 
combinate cu parazitism și alte „în- 
virteli" în procurarea mărfii, feno
mene care contravin flagrant norme
lor legale în vigoare ?

Indiscutabil, avem reglementări le
gale bine gindite în această privin
ță, există organisme de stat însărci
nate cu aplicarea lor fermă. De ce, 
totuși, ele nu se aplică peste tot cu 
rigoarea necesară ? Sînt doi ani de 
cind punem această simplă între
bare. De aceea, considerăm că a so
sit timpul ca ea să primească un 
răspuns. Nu atit cel cu parafe și 
ștampile, cît unul în fapte. în mă
suri concrete.

Rodiră ȘERBAN 

„brigadierilor" de bază s-au aflat 
medicul Marcel Abrudan, asistentul 
Virgil Enășescu, inginerii Constan
tin Mangher și Dumitru Rotaru, 
psihologul Mihai Cojocaru, Traian 
Matraș, Sandu Gogea, Dan Luca, 
Dumitru Antoci și alți oameni ai 
muncii de la Direcția sanitară ju
dețeană. S-au efectuat peste 2 060 
zile de contribuție in muncă mate
rializate in două terenuri de tenis 
de cimp, cu zgură roșie, o tribună 
cu peste 100 locuri, vestiare, du
șuri, zid tehnic pentru antrena
mente și alte amenajări.

Pe parcurs s-au raliat acțiunii 
noastre și „brigadieri" din alte 
asociații sportive, astfel incit dubla 
arenă de tenis a fost finisată îna
inte de ziua de 1 iunie, ocazionînd 
o sărbătorească ofertă făcută co
piilor noștri, la inaugurarea obiec
tivului, prin organizarea concursu
lui de tenis dotat cu „Racheta 
copilăriei".

• Remarcabile rezultate în recu
perarea materialelor refolosibile a 
obținut de la începutul anului și 
pină in prezent colectivul secției 
de valorificare a zgurii și deșeu
rilor metalice din cadrul Uzinei nr. 
8 a Combinatului siderurgic Hune
doara — ne scrie muncitorul Va
sile Grigoraș. Astfel, au fost pre
lucrate 4 152 tone materiale feroa
se ce participă direct la plămădi
rea oțelului ; s-au obținut supli
mentar 25 tone metal prin instala
ția de recuperare a acestuia din 
zgură ; s-au colectat 469 tone de 
scoarțe și reziduuri de oțel. De a- 
semenea, în atelierele proprii ale 
secției s-au recondiționat peste 
3 000 kg piese și subansamble ne
cesare agregatelor din dotare cu o 
eficiență economică de peste 300 000 
lei și s-au produs peste 23 tone 
vată minerală expediată parteneri
lor din țară.
' Toate acestea, în condițiile eco
nomisirii a 60 000 mc gaz metan și 
a 3 000 kWh energie electrică.

O Țeavă de plumb, țeavă cana
lizare. obiecte pentru grupurile sa
nitare din blocuri, camere bicicle
te, televizoare „Snagov", saboți,

Lecția unei audiențe
Zi de audiențe la Comitetul ju

dețean de partid Dolj. Printre cei 
înscriși se află și cetățeanul T. M. 
din comuna Daneți. Dialogul cu el 
era așteptat cu un plus de interes. 
Omul se adresase in scris unei in
stituții centrale — era dreptul lui — 
prin care solicita să fie primit ur
gent in audientă pentru „rezolvarea 
unei probleme secrete". Petiționarul 
nu numea problema. Motiv pentru 
care a fost indrumat către primul 
secretar al Comitetului județean de 
partid Dolj — unde, săptăminal. sînt 
primiți oameni in audiență — cu pre
cizarea că : „dacă în cazul lui T. M. 
cele solicitate depășesc posibilități
le locale de rezolvare, să fie îndru
mat către organele ierarhic superi
oare".

Iată, așadar, ce anume sporea in
teresul pentru discuția cu acest om. 
Oare ce anume avea de comunicat ? 
Care sînt problemele care-1 frămin- 
tă ? Ce dileme nu-i dau pace și de 
ce ajutor are nevoie pentru a le de
păși 1 întrebări la fel de incitante 
și pentru reporter, care a ținut să 
fie prezent la această oră de au
dientă. în sfirșit. iată-1 pe T. M. 
invitat Să ia loc. să spună ceea ce 
are pe suflet. începe pe tonul și cu 
siguranța omului care îsi caută 
dreptatea, care a cumpănit îndelung 
lucrurile înainte de a veni aici. 
„Doresc cu tot dinadinsul — a 
început el — să intru în rindurile 
membrilor de' partid. Dar tovarășii 
nu vor să mă primească. Eu lucrez 
la brigada de construcții a 
C.A.P.-ului. Soția, la grădină. Sint 
om în rind cu lumea, dar neînțe
les".

Vorbe grele. In măsură să des
cumpănească. să lase fără replică. 
Tocmai pentru că ele ating gravi
tatea. i se cere să argumenteze. Să 
scoată adevărul în lumină. Iar a- 
devărul. se știe, trebuie să aibă 
drept temelie de neclintit faptele, 
realitatea. Omul își spune deschis 
punctul lui de vedere, cum deschis 
răspunde și la întrebarea : „Pentru 
ce doriți să intrați în partid „Ca 
să am drepturi mai multe si să fiu 
mai bine văzut !“.

...Și, iată. cum, uneori, o singură 
replică despică înțelesul lucrurilor, 
luminează cele mai intime cute, nu
mește „atomii marcați" ai unei gin- 
diri minate de distorsiuni. De optici 
greșite, inacceptabile. Cum este gîn- 
direa eronată de a lega calitatea de 
comunist de niscaiva avantaje in 
plus. Cind se știe bine: dacă intr-a
devăr. comunistul se bucură de ceva, 
care îl deosebește de ceilalți oa
meni. apoi acestea sînt. mai presus 
de orice. îndatoririle în plus. Dato
ria de a fi în primele rinduri la 
greu. Exemplu de muncă și de via
tă în orice împrejurare. Cu o ati
tudine și conduită totdeauna exem
plare. Iată în cîteva cuvinte, avan
tajele— în plus pe care' ne-am sim
țit obligați să le reamintim pentru 
toți acei care, eventual, ar mai pu
tea gindi precum T. M.

Să revenim însă la audienta so
licitată de el. Oare de ce acesta s-a 
adresat cu cererea sa mai „sus" ? 
De ce n-a apelat la calea dreaptă 
de intrare în partid pe care o ur
mează necontenit mii si zeci de mii 
de oameni ? Iată cu ce întrebări, 
încă fără rășpuns, am mers la lo

sandale etc., etc. sint doar cîteva 
din numeroasele obiecte greu van
dabile din inventarul magazinului 
universal al cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor din comuna Butoiești, ju
dețul Mehedinți.

Corespondentul nostru voluntar 
Petre Bloju din această localitate 
ne sesizează că, deși asemenea măr
furi nu au fost comandate, sint li
vrate totuși fără discernămînt de 
depozitul din Strehaia al UJECOOP. 
In schimb, multe din comenzile 
pentru mărfuri solicitate de săteni 
nu sint onorate.

Ce părere are conducerea uniunii 
județene în legătură cu acest fapt ?
• Mare a fost bucuria craioveni- 

lor cind, cu ani în urmă, edilii au 
amenajat, cu contribuția cetățeni
lor, lacul Craiovița (și plaja aces
tuia), i-au populat apele cu pești, 
au construit alături un restaurant, 
transformînd zona intr-un minunat 
loc de agrement. In ultimul timp, 
însă, ne scrie corespondentul vo
luntar Nicolae Rovența, tehnician 
Ia Termocentrala Ișalnița, apa 
acestui lac, cu emblema „Ștrandul 
Craiovița", a devenit din ce în ce 
mai poluată. Cauza ? Apele rezi
duale și menajere de la o seamă de 
unități din partea de vest a mu
nicipiului (Fabrica de bere, în
treprinderea de transporturi auto, 
cea de prefabricate etc.) sint de
versate in lac. Nici constructorii 
de locuințe din cartierele Craiovi
ța, Gangului sau Brazda lui Novac 
nu s-au lăsat, se pare, mai prejos 
și au deversat și ei o parte a ca
nalizării în pîrîiașul din apropiere 
— altă dată limpede — care se 
varsă tot in lacul Craiovița.

Pentru înlăturarea acestor surse 
de poluare se pot găsi soluții, sus
ține corespondentul voluntar. Ca
nalizările respective ar putea fi 
racordate Ia canalul colector exis
tent la nici 300 m distanță, iar 
lacul și-ar primeni singur apele, 
deoarece are destule izvoare și nu 
trebuie alimentat din alte surse. E 
nevoie numai de puțină iniția
tivă și mai multă responsabilitate.

cul de muncă al petiționarului din 
comuna Daneți. Și aflăm : „N-a lu
crat niciodată în cooperativa agrico
lă de producție. Nici în cimp. nici 
la brigada de construcții. Deși ar fi 
mane nevoie de forță de muncă". 
Mergem la comitetul comunal de 
partid. „T. M. este unul dintre acei 
care se simt mereu nedreptățiți, deși 
nu ridică un pai în cadrul obștii in 
care trăiește. Și atunci, dă-i cu jal
bele peste tot. Normal că astfel de 
oameni, care nu muncesc în coope
rativă. care pun interesul personal 
mai presus de orice, nu au cu ce 
să convingă organizația de partid 
pentru a le admite cererea de in
trare în partid", ne spune tovarășul 
Constantin Cărbune, secretarul co
mitetului comunal de partid si pri
mar al comunei Daneți.

Iată cum se leagă din ce în ce mal 
clar lucrurile. într-o logică a lor. 
Logica de fier a realității. Realita
tea pe care T. M. a încercat, pe cît 
i-a stat_ în putință, să o ocolească 
atunci cind a solicitat audienta des
pre care am relatat. Pentru că, la 
urma urmei, cine il cunoștea cel mai 
bine ? Nimeni alții, decît oamenii în 
mijlocul cărora pretindea că mun- 
oește. Cine erau aceia în măsură să 
depună mărturie despre felul cum 
muncește, cum gîndește, cum se com
portă ? Nimeni alții decît consătenii 
lui, oamenii din Daneți. Exact oame
nii pe care el îi ocolea, și știa de ce. 
Dincolo de motivația acestei ocoliri 
stimește nedumerirea optica unor 
asemenea oameni care socotesc că pot 
ignora opinia celor din jur, despre 
munca și viață lor. Nu. în sistemul 
de relații om-colectivitate din so
cietatea noastră acest lucru nu-i po
sibil. Colectivul este nu numai ga
rantul activității fiecăruia, ci în ega
lă măsură, și forul în drept să 
aprecieze pe drept meritele, atitudi
nile, singurul îndrituit să stabilească 
ierarhia valorilor cu maximă obiec
tivitate.

Este de Ia sine înțeles că fiecare 
are dreptul să se adreseze — prin 
scris sau direct — oricărui for, ori
cărei persoane, cu orice problemă. 
Este mecanismul democrației ce ca
racterizează societatea noastră. Prin 
el se rezolvă multe probleme, inclu
siv la Dolj. Totul e ca. apelînd la 
acest mecanism, să apelăm si la în
datorirea elementară, morală, cetă
țenească de a respecta adevărul. De 
a pune mai presus de orice argu
mentele realității. De a nu pune în 
mișcare mecanisme al căror rost nu 
e să macine în gol. ci să rezolve 
problemele reale. întemeiate ale oa
menilor. să obțină cale liberă ini
țiativei. experienței înaintate, să în
lăture lipsurile, nedreptatea, even
tualele abuzuri.

Cit despre „plîngerea" omului din 
Daneți — pe care. deocamdată, 
cooperatorii in zadar il așteaptă la 
sapă ori la atîtea cîte sint de zidit 
— ea nu a avut darul să comunice 
nimic... secret. Cel mult niște men
talități aflate într-o ireductibilă con
tradicție cu realitatea și, în egală 
măsură, cu adevărurile morale pu
ternic înrădăcinate în societatea 
noastră și care constituie axul mun
cii, al vieții și demnității noastre.

Nicolae BABAEAU
corespondentul „Scînteii*
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Meseria lor este măiestria

CINCI ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI DE PRIETENIE 
ȘI COLABORARE ROMÂNO-MONGOl

— La o mie de metri 
ninge !

Vocea care izvorăște din 
difuzorul stației portabile 
de radio apare șl dispare. 
O fură vîntul și o răspîn- 
dește peste aerodromul din 
Strejnic. Este vocea Nico- 
letei Drăgan, copilot pe a- 
vionul aflat în zbor și loc
țiitor al comandantului de 
aeroport. O auzim din nou:

— Gata ! tăiem cercul. 
Vor sări. Altimetru o mie 
fix !

„Cercul1* * este de fapt o 
groapă cu nisfp cu diame
trul de cincisprezece metri, 
In mijlocul căreia tronează 
un disc minuscul, doar de 
zece centimetri. Asta-i țin- 
ta tuturor parașutiștilor 
sportivi. Către ea se arun
că și cei pe care-i privim 
acum, de jos, prin lentilele 
lunetei. Iată-1 pe acesta : 
ce-o fi, băiat ori fată ? Sa
lopeta de zbor e roșie-por- 
tocalie, ca a tuturor cole
gilor săi. Casca și ochela
rii mari, cu rame etanșe îi 
fac fața de nerecunoscut. 
Stă lipit de marginea ușii 
avionului, cu genunchii pu
țin flexați, gata să-și ia 
zborul și cu brațele încru
cișate în față, sprijinite pe 
parașuta de siguranță. Un 
zvîcneț și se rostogolește 
in gol. După el altul și al
tul. Părăsim ocularele lu
netei și-i urmărim iat cu 
privirea liberă. Așa, par 
boabe de piper. Dacă noi ii 
vedem astfel, oare cum vor 
fi văzînd el punctul fix ? 
Și incă în cădere liberă, 
atrași vertiginos de uriașul 
magnet care este Pămîn- 
tul. Sint extraordinari, as
ta-i ! Să nu-ți pierzi cu
rajul cind cazi ca un pie
troi ; să nu-ți fie frică 
cînd accelerația corpului 
tău atinge aproape zece 
metri pe... secundă la pă
trat ; să trăiești intr-un 
minut cit intr-o veșnicie. 
Și să mai și gindești ! La 
ce ? in primul nnd la fon
dul problemei : a fi sau a 
nu fi... Adică la întrebarea 
dintotdeauna : se sau nu 
se va deschide 1 Sigur, 
fiecare parașută a fost ve
rificată și răsverificată. 
Dar dacă 1 In caz de dacă 
există parașuta de rezer
vă. Și dacă’ și ea... ? Atunci 
nu mai există loc pentru 
dubiu nici cit pentru vîrful 
unui ac. Totul devine cer
titudine. dintr-o dată ! Dar 
probabilitatea asta — o 
confirmă statisticile mon
diale 1 — este mai mică 
decît aceea de a te trezi 
cu o cărămidă căzindu-ți 
în cap cind îți faci plim
barea de seară, printre 
blocurile unui cartier li
niștit...

• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Torquato Tasso — 18 ; (sala
Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal. 
Soliști i Marin Cazacu, Ionel Voi- 
neag, Edith Simon — 19 ; (sala Stu
dio) : O seară de sonate. Mugurel 
Gaspar Markos — vioară, Yvonne 
Pledemonte — pian — 17,30
• opera Română (13 18 57) : Chopi- 
niana. Bolero, Nunta insingerată — 18
• Teatrul „I.ucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dia
loguri — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) l 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (15 56 78, grădina Boema) ; O 
■eară la Boema — 19

Cu sînge rece, calm, me
todic, trebuie să mai te gin
dești și la altele, chiar să și 
calculezi (fapt pe care 
unii sint incapabili să-l 
realizeze chiar cind stau 
comod intr-un fotoliu, în 
spatele unui birou...). Că- 
zind liber, fiecare mișcare 
înseamnă ceva, te depăr
tează sau te apropie. Pen
tru asta trebuie păstrată și 
cultivată luciditatea per
manentă. O mină ori un 
picior întinse, o răsucire a 
corpului intr-un anumit 
unghi sint tot atîtea vîs’e 
care spintecă fileurile de 
aer cu viteză de bolid și 
care te împing spre mult 
rivnitul disc roșu ! Pînă șî 
asta sună ciudat : să te

bați și să te zbați ca 
s-atingi punctul zero ! în 
parașutism, măiestrie asta 
înseamnă : să faci în așa 
fel incit să cazi exact in 
centrul cercului ! Așa cum 
a făcut tot aici, pe acest 
aerodrom, pentru prima 
dată pe Terra !, maestrul 
emerit al sportului Gheor- 
ghe lancu. Acum cîteva 
zile s-au împlinit 27 de 
ani de cind Federația 
Aeronautică Internațională 
(F.A.I.) a omologat perfor
manța sa ca primul „re
cord mondial fi definitiv la 
proba de lansare de la 1 000 
de metri înălțime, cu des
chidere intirziată a para
șutei si aterizare la punct 
fix", consfințind „rezulta
tul tehnic de 0.00 metri, 
realizat la 31 mai 1961 pe 
aerodromul «Strejnic» de 
lingă Ploiești — România.

într-o carte pe care a 
scris-o la mai mulți ani 
după superbul eveniment, 
Gheorghe lancu nota cu sa
tisfacție : „Numele țării și 
al meu sint înscrise pentru 
totdeauna în documentele

tin Dumitru, maistru me
canic, 38 de ani, „conduce 
cel mai bun sector tehnic 
din Româriia“. Apoi instruc
torii de parașutism : Ion 
Bucurescu (4 000 de salturi, 
deținător al insignei F.A.I. 
cu 2 diamante). Marin A- 
lexandru (arbitru interna
țional, secretarul organiza
ției de bază de partid) și 
Ion Mihal (3 054 salturi, 
șeful sectorului parașu
tism, Insigna F.A.I. cu 3 
diamante). Apoi piloții in
structori : Gheorghe Mili- 
taru, 29 de ani. Mihal Pal, 
27 de ani, și Marcel Anton. 
29 de ani — toți trei mem
bri ai lotului național de 
acrobație aeriană. Aceștia 
sînt... profesorii, „așii", oa
meni care au dovedit cu 
prisosință că adevărata lor 
meserie este... măiestria.

Elevii lor ? Tineri si ti
nere cu cele mai diferite 
profesii. Sănătoși... tun, in 
primul rind (dlntr-o s.ută 
de candidați la salturile cu 
parașuta, după trierile de 
rigoare, teoretice și prac
tice, rămîn doar 25—30 ;

Secvențe din viața zburătorilor 
aeroclubului din Ploiești

istorice ale F.A.I. I Dtipd 
această zi istorică, alte țări 
și alți sportivi își vor în
scrie numele in cartea de 
aur a F.A.I. Nimeni insă 
nu va avea dreptul să spu
nă că a fost primul. Este 
un apanaj exclusiv al țării 
mele, al României socia
liste !“

Iată, exprimată simplu, 
esența sentimentului pa
triotic. Și am adăuga : ni
meni nu va avea dreptul 
să spună vreodată că a fost 
primul în lume in multe 
alte domenii ale aviației 
(dar nu numai !). Cum 
știm, îndemnul „să fiți 
primii în lume“ îl ros
tește adeseori — pentru 
toate domeniile de acti
vitate — însuși tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului 
nostru, omul datorită că
ruia. Îndeosebi în anii de 
după Congresul al IX-lea. 
și aviației sportive româ
nești i-au fost create con
diții de dezvoltare deose
bite.

Iată, numai aici, la Strej
nic. Nimic nu lipsește din 
tehnica și echipamentele 
necesare .pentru obținerea 
performanței. Și, mai ales, 
nu lipsesc competențele ca
pabile să educe, la rîn- 
du-le, competențe. Exem
ple ? Nicolae Petrașcu, co
mandantul, pentru merite 
cu totul deosebite în acti
vitatea aviatică i s-a de
cernat diploma internațio
nală „Paul Tissandier". 
„Nu ne-a lăsat pe nici unul 
nici să ne zgiriem", afirmă 
cu recunoștință cei cres
cuți sub ochii și îndruma
rea lui. Doi dintre aceștia : 
Nicoleta Drăgan (pilot, 
adjunct de comandant, 
2 100 ore de zbor, face par
te din prima promoție de 
femei ofițer) de aviație) și 
Traian Gheorghiu, 31 de 
ani, 1 500 ore de zbor, pi- 
lotul-șef al aeroclubului. 
Apoi : Mihall Cristian Du
mitrescu, 38 ani, pilot in
structor, locul III pe țară la 
zborul cu motor; Constan-

dar pentru viitorii piloți 
rezultatele selecției sint și 
mai aspre — doar 5—6, tot 
dintr-o sută I). Și curajoși. 
Și calmi. Și îndrăgostiți de 
zbor pină peste cap. Iată-1 
pe acesta : se numește 
Cornel Radu și este cel 
mai tinăr parașutist din 
România (Ursula Roșu din 
Sibiu prezentată la TV este 
mai... mare ca el cu două 
luni). Pe 7 mai a împlinit 
magnifica virstă de 16 ani 
și... 21 de salturi. Este elev 
(în clasa a X-a a liceului 
industrial nr. 2 Urziceni), 
parașutist și... navetist. La 
școală a găsit înțelegerea 
necesară și, de două ori pe. 
săptămină, vine la Ploiești. 
Se urcă în personalul- 
cursă care pleacă din Ur
ziceni la 8,55. La 10.16 e la 
Ploiești. La Strejnic ajun
ge pe la 11, Unde... sare 
sau nu sare, în funcție de 
condițiile atmosferice ale 
zilei. Dacă nu sare se an
trenează la... plierea para
șutelor. Sau, pur și sim
plu. miroase aerul din ju
rul avioanelor. Vrea să a- 
jungă pilot. în trenul de 
întoarcere se urcă de la 
Ploiești la 20,10. La Urzi
ceni ajunge seara la 21,35. 
In vacanța de primăvară 
a făcut naveta zilnic. Dacă 
nu știați care este definiția 
pasiunii aflați că și... asta 
este !

— Știi ce e frica ? J-am 
întrebat pe Cornel Radu.

— Pe mine mă intere
sează curajul...

Și așa sint zburătorii. 
Unii. Și cum mai sînt ? Și 
așa : cinstiți, onești pină 
la ultima lor fibră mo
rală. Capabili să recu
noască ce pot și ce nu chiar 
atunci cind recunoașterea 
îi doare pină dincolo de... 
cer. Un exemplu : soții 
Băleanu din Ploiești (ea 
profesoară de fizică, el in
giner constructor) au trei 
fii : pe Dan, Andrei și Ra
du. „Dan, cel mai mare 
este nebun după zbor". El 
i-a dus la aerodrom pe cei
lalți. Primul, la simplă co
mandă. a zburat însă Ra

Unități turistice 
în județul lași

Numeroasele unități turistice, 
amplasate in locuri pitorești și de 
larg interes turistic din județul 
Iași, oferă bune posibilități de 
cazare și masă, in orice anotimp. 
Astfel, cabana Codrii Pașcanilor 
este situată intr-un cadru natural 
liniștit, într-o pădure de lingă 
Pașcani, localitate în care se poate 
vizita muzeul „Mihail Sadoveanu". 
Unitatea dispune de camere con
fortabile și de restaurant. Hanul 
Tirgu Frumos dispune de 42 de 
locuri de cazare, restaurant cu 
terasă, cramă, cofetărie, precum și 
de un restaurant cu autoservire. în 
orașul Hirlău funcționează hotelul 
Răreșoaia, cu 54 locuri de cazare 
în camere confortabile, iar in res
taurant se pregătesc specialități ale 
casei. O altă unitate care se bucu

teatre

ră de aprecierea vizitatorilor, cu 
deosebire în sezonul estival, este 
hanul Trei lazuri, amplasat la 
marginea localității Miclăușeni, la 
62 km de Iași, în zona unor ia
zuri. Unitatea are 30 de locuri 
de cazare în camere și in căsuțe.

• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 35) : 
Uite-1, nu e — 9; 18
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) ; Visul unei nopți de 
vară — 10 : Motanul-Încălțat — 15
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului din Moscova" — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59, la sala Schitu Măgureanu a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra"): 
Urmașul — 18,30

cinema
• Biciul fermecat : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13.15; 15,30; 17,45: 20
• lacob : BUZEȘTI (50 43 58) — 13; 
17.15; 19.30
• Duminică in familie : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Rezervă la start : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: 19
• Niște băieți grozavi : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19

du, anul trecut, cînd avea 
doar 16 ani și trei luni ! 
(Și cînd te gindești că un 
carnet de șofer nu-1 obții 
decit după 18 ani...). Al 
doilea, care-i mai mare cu 
un an decit Radu, a zburat 
Andrei. Iar Dan, cel mai 
mare dintre toți frații, cel 
care-i dusese de mină pe 
ceilalți doi, cel care iubește 
și acum foarte tare zborul 
cu motor, n-a ajuns să 
zboare singur niciodată. 
N-a putut trece la simplă 
comandă. A recunoscut in 
fața pilotului-instructor :

— E ceva in mine care 
nu mă lasă. N-am să fiu 
„simplist" niciodată. Deși 
vreau și imi place, nu pot. 
Și nici nu-mi pot permite 
„să sparg" un milion de 
lei... (Cam atita costă un 
avion de acrobație aeria
nă ! Și pentru că veni vor
ba : știați că fiecare salt 
cu parașuta costă peste o 
mie de lei ?! Pe elevi, fi
rește, nu-i costă nimic, 
statul suportă toate cheltu
ielile — n.r.).

Frații Andrei și Radu 
Băleanu sînt acum elevi la 
Liceul industrial nr. 3 din 
Ploiești și zboară în conti
nuare, „în simplă coman
dă". Vor să devină piloți. 
Cel mare, Dan, se pare că 
s-a resemnat — este stu
dent la Facultatea de ma
tematică din București.

Cine și ce mai sint zbu
rătorii de pe Strejnic ? 
Ni-i prezintă Marin Ale
xandru, instructorul. „Cu
noștințele" noastre coboa
ră lin, sub cupolele roșu- 
galben-albastru ale para
șutelor :

— Cel de colo e Nicolae' 
Marin, inginer proiectant 
la Institutul de petrol și 
gaze. Lingă el coboară Io- 
nescu Maria, a lucrat în 
schimbul de noapte, este 
muncitoare la „Doroban
țul". Ambii sint compo- 
nenți ai lotului național de 
parașutism. Subțirelul —- 
cel puțin așa se vede — de 
dincolo e Florin Stan, ope
rator chimist la Brazi. Pe
tru Oprea și Camelia Stoi
ca — priviți, îi impinge cu
rentul spre marginea aero
dromului, ba nu, iar s-a 
răsucit vîntul, ii cară îna
poi ! — sint sudori la 
„1 Mai““. Ionescu Didi e 
student la I.P.G. și autorul 
unui proiect de avion ultra 
ușor, în genul celor cu 
care se tot traversează Ca
nalul Minecii...

Pe aerodromul Strejnic 
s-a pornit o burniță rece. 
Ultimul coboară, chiar la 
punctul fix ! — măiestria 
trebuie dovedită mereu — 
instructorul Ion Bucurescu. 
Aduce vești... din cer :

— Fir-ar să fie... La o 
mie de metri e gheață. Azi 
m-am păcălit, nu mi-am 
luat mănușile...

Ce-ar mai fi de adău
gat ? Doar atît : intr-un 
birou citim pe o diplo
mă : „Se acordi aero
clubului „Gheorghe Băn- 
clulescu" care a obținut ti
tlul de fruntaș și locul I 
in întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea pianu
lui pe 1987". Și astfel ne 
reamintim că dincolo de 
frumusețe, pasiune și cu
raj, dincolo de ambiție și 
tenacitate, dincolo de sănă
tate, de seriozitate și mă
iestrie zborul a fost și a 
rămas o muncă.

Mircea BUNEA 
Ioan MARINESCU

BACĂU : Sonde 
intrate în funcțiune

Pe cîmpurile petrolifere de la 
Tazlău, Dofteana, Păcurița, Topo- 
ru. din raza de activitate a sche
lelor de foraj Comănești, Zemeș și 
Tirgu Ocna, au fost predate pro
ducției alte nouă sonde petroliere 
și de gaz. Cu acestea, numărul 
sondelor forate și puse in circuitul 
economic de la începutul anului de 
către petroliștii din cadrul Trustu
lui de foraj-extracție Moiriești a 
ajuns la 52. Multe dintre acestea 
au fost .executate înainte de ter
men. fapt ce se va reflecta pozitiv 
in producția de țiței. Succesul se 
datorează unei mai bune organi
zări a muncii, introducerii unor 
tehnologii moderne de lucru, folo
sirii sapelor cu lagăre de alunecare 
si a fluidelor de mare eficientă. 
In prezent se află intr-un stadiu 
avansat de execuție alte 16 son
de, care vor fi conectate la circuitul 
economic pînă la sfîrșitul primului 
semestru al anului. (Gheorghe 
Baltă).

MUREȘ : Producție fizică 
peste prevederi

In industria județului Mureș, 
preocuparea statornică pentru 
funcționarea cu inalt randament a 
utilajelor și instalațiilor și crește
rea pe această bază a productivi
tății muncii s-au concretizat in 
obținerea unor însemnate sporuri 
de producție. Astfel, ■ în perioada 
care a trecut din acest an, au fost 
realizate, în plus față de sarcinile 
de plan, produse ale industriei 
electrotehnice, de mecanică fină, 
optică și echipamente hidraulice in 
valoare de 23,8 milioane lei, 13 825 
tone amoniac de sinteză, 10 416 
tone carbid, 21 316 tone îngrășă
minte chimice cu conținut ridicat 
în azot, fosfor și potasiu, prefabri
cate din beton armat, plăci aglo
merate din lemn, precum și însem
nate cantități de cherestea, cera
mică de menaj și alte produse uti
le economiei naționale. De remar
cat că aceste sporuri de producție 
au fost obținute în condițiile in 
care, în perioada menționată, au 
fost economisite importante can
tități de materii prime și materia
le, iar energeticienii mureșeni au 
pulsat suplimentar in sistemul 
energetic național 120 milioane 
kWh energie electrică. (Gheorghe 
Giurgiu).

20,00 Telejurnal
20,20 In pregătirea plenarei C.C. al 

P.C.R. — Un amplu și insuflețltor 
program pentru perfecționarea în
tregii activități • Marca fabricii, 
calitate, eficiență — condiții esen
țiale pentru creșterea exportului

20,40 Cadre pregătite la nivelul exigen
țelor dezvoltării economice șl so
ciale a patriei (color) s Cabinet 
de perfecționare profesională

21,00 Cadran mondial. România socialis
tă — contribuții inestimabile la 
edificarea unei lumi a păcii șj 
colaborării

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-ștlințifică

21,35 Laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României" (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 iunie, ora 20 — 20 iunie, 
ora 20. In (ară : Vremea se va încălzi 
ușor și treptat, iar cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate în prima 
parte a intervalului. Vor cădea ploi 
locale, îndeosebi sub formă de aversă, 
însoțite de descărcări electrice în re
giunile din jumătatea de nord a țării 
și pe arii mai restrinse în rest. Apoi 
aceste fenomene vor deveni izolate. 
Vîntul va prezenta unele intensificări 
la Începutul intervalului in nord-estul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar cele ma
xime între 20 și 30 de grade, izolat mai 
ridicate în sud. în București ; Vremea 
se va încălzi ușor și treptat, iar cerul 
va fl variabil, cu înnorări temporare în 
prima parte a intervalului, cind vor fi 
condiții de ploaie sub formă de averse. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
14 și 17 grade, iar cele maxime între 
27 și 30 de grade.

Informații și rezervări de locuri 
se pot obține de la Agenția de 
turism din București, str. 13 De
cembrie nr. 26,

In fotografie ; Hanul turistic 
„Trei iazuri".

Cea de-a 33-a ediție a Campiona
telor internaționale de atletism ale 
României se va desfășura simbătă 18 
și duminică 19 iunie pe stadionul 
„23 August" din Capitală. La concurs 
și-au anunțat participarea sportivi 

și sportive din opt țări : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba. Cipru, Polonia, 
Israel, Ungaria și U.R.S.S.

Din tara noastră vor fi prezenți 
la întreceri, intre alții. Daniela Cos- 
tian, Vali Constantin-Ionescu. Lilia

• Flăcări pe comori : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trenul de aur ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 18
• Temerarii de la scara doi : DOINA 
(16 35 38) — 9: 11; 13; 15
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 15; 17, Sclava Iubirii — 19 : 
COTROCENI (49 48 48)
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, CULTURAL (83 50 13) — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,30
• Moromeții : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,45; 16; 18,45
• Atacul decisiv : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Nu e ușor cu bărbații : PACEA 
(71 30 85) — 9; II; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) — 
20.30
• Cronica adolescenței : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Operație riscantă : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19

Finalele celei de-a XX-a ediții a 
Campionatelor republicane indivi
duale de judo, găzduite de Sala spor
turilor din municipiul Arad, în zilele 
trecute, și-au desemnat ciștigătorii. 
Peste 220 de sportivi și-au disputat, 
potrivit categoriei de greutate, locu
rile fruntașe ; 6 din 8 medalii de aur 
au revenit dinamoviștilor bucu- 
reșteni (antrenor coordonator lacob 
Codrea. secundat de Constantin 
Nicolae și Szabo Arpad). Astfel, la 
categoriile mari au cucerit titlul de 
campioni sportivii Nicolae Iosif — 
ctg. 86 kg, Gheorghe Diaconu — ctg. 
95 kg și Valentin Bazon — ctg. 95 kg. 
La semiușoară (65 kg) victoria a 
revenit sportivului Cornel Șerban, 
Ia superușoară (60 kg) — Silviu 
Lazăr, iar la open — Adrian Clinei. 
Ceilalți doi campioni au fost : la 
semimijlocie (ctg. 78 kg) Florin 
Lascău, de la clubul „Steaua" Bucu
rești, și la „ușoară" (71 kg) Ștefan 
Nagy de la „Constructorul" Oradea.

Dinamoviștii bucureșteni au mai 
cucerit, prin Stelică Olteanu (71 kg) 
și Valentin Bazon (open), două me

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR

Cu prilejul celei de-a V-a aniversări a Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă, am deosebita plă
cere ca, in numele Comitatului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat, al poporului român 
și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, Prezidiului Marelui Hural Popular și poporului mon
gol prieten cele mai sincere felicitări și un cald salut 
tovărășesc.

Răspunzînd intereselor fundamentale ale popoarelor 
noastre. Tratatul de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Mon
golă, semnat în anul 1983, joacă un rol important în dez
voltarea și amplificarea relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre popoarele șl țările noastre. Con
vorbirile și înțelegerile fructuoase la care am ajuns 
împreună, cu prilejul recentei noastre întîlniri de la 
Ulan Bator, au deschis noi perspective pentru extinderea 
și consolidarea continuă a conlucrării dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

La aniversarea acestui remarcabil eveniment din cro
nica relațiilor româno-mongole, vă adresez dumneavoas
tră, stimate tovarășe Jambin Batmunh, întregului popor 
mongol prieten, urări de noi și Însemnate succese in rea
lizarea hotărîrilor Congresului âl XIX-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, în opera de edificare a 
societății socialiste în patria dumneavoastră,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a V-a aniver
sări a Tratatului de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mon-

t V

Sub semnul dezvoltării unei 
conlucrări rodnice, prietenești

Se împlinesc cinci ani de la sem
narea Tratatului de prietenie șl co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă — document de deosebită 
însemnătate pentru extinderea con
lucrării dintre cele două țări în di
verse domenii ale construcției so
cialiste, ca și pe plan internațio
nal, in lupta pentru pace șl pro
gres, pentru destindere și înțelegere 
intre națiuni.

Așa cum este cunoscut, partidul 
și statul nostru promovează stator
nic o politică de dezvoltare con
tinuă a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, în acest 
cadru, intre România socialistă și 
R.P. Mongolă, între popoarele celor 
două țări s-au statornicit de-a lun
gul, anilor ,și șe de?voltă relații de 
strinsă prietenie și conlucrare. Tra
tatul încheiat în 1983, la București, 
a dat expresie voinței. partidelor și 
statelor noastre de a conferi noi di
mensiuni conlucrării lor reciproc 
avantajoase, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Reliefind însemnătatea aces
tui ‘document, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele republicii, 
arăta : „Tratatul de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă asigură un cadru larg și 
deschide noi perspective de întărire 
și dezvoltare a bunelor relații 
româno-mongole, de intensificare a 
conlucrării politice, economice, teh- 
nico-științifice, culturale și in alte 
domenii de activitate, in interesul 
și spre binele ambelor noastre po
poare, al desfășurării cu succes a 
construcției socialiste în cele două 
țări, precum și al cauzei generale 
a socialismului, progresului și păcii 
in lume".

In același sens, tovarășul 
JAMBÎN BATMUNH, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole, declara ; „Partidul 
nostru. Guvernul Republicii Popu
lare Mongole se pronunță pentru 
extinderea și dezvoltarea pe mai 
departe a legăturilor cu Partidul

TELEGRAME
golă, între ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
loan Totu, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mon

Comunist Român și Republica So
cialistă România pe linie de partid, 
de stat și obștească, in toate dome
niile — economic, comercial, știin
țific și cultural".

O însemnătate deosebită, hotarî- 
toare pentru extinderea și diversi
ficarea colaborării româno-mongo
le o au raporturile de prietenie 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, întilnirile și convorbirile la ni
vel înalt care, fie că s-au desfășu
rat la București sau la Ulan Bator, 
hu constituit evenimente majore in 
cronica relațiilor dintre țările și po
poarele noastre. De altfel, aniver
sarea de acum a tratatului are loc 
la puțin timp după vizita oficială 
de prietenie efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P. 
Mongolă, această vizită, convorbiri
le cu tovarășul Jambin Batmunh, 
înțelegerile la care s-a ajuns în- 
scriindu-se ca un moment de o deo
sebită însemnătate, un factor major 
de natură să impulsioneze ansam
blul relațiilor de prietenie și cola
borare româno-mongole.

Pentru poporul român, ca și pen
tru poporul mongol constituie un 
motiv de satisfacție faptul că ra
porturile dintre cele două țări ur
mează un curs mereu ascendent. 
Temelia trainică a acestei evoluții 
o constituie principiile respectului 
independenței și suveranității na
ționale, deplinei egalități in drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, solida
rității și întrajutorării tovărășești 
— principii care, consacrate în tra
tat, reprezintă garanția extinderii și 
amplificării relațiilor de ansamblu 
româno-mongole.

Posibilități mereu mai largi pen
tru dezvoltarea colaborării oferă 
potențialul crescînd al economiilor 
celor două țări. In acest sens, sint 
bine cunoscute marile realizări obți
nute de România in edificarea unei 
industrii moderne și a unei agri
culturi în plină dezvoltare, in toate 
domeniile de activitate ; la rîndul 
său, poporul mongol a obținut rea
lizări de seamă pe linia valorifică
rii marilor bogății ale subsolului 
țării, ceea ce oferă premise pentru 
ridicarea pe o nouă treaptă a dez

----------ACTUALITATEA SPORTIVĂ
LA SFÎRȘITUL acestei saptamini

Eveniment atletic internațional în Capitală
na Năstase. Galina Astafei, Sorin 
Matei, Liviu Giurgian, Nicu Roată.

• Organizat în cadrul „Daciadei" 
de asociația sportivă P.T.T. Bucu
rești, Circuitul internațional de marș 
P.T.T., acum la a 43-a ediție, va 
avea Ioc duminică în Capitală cu 
participarea mărșăluitorilor noștri 
fruntași și a unor sportivi din Ce
hoslovacia și Polonia. Plecările Și so
sirile — in fața sălii de sport din 
str. Maior Coravu. Primul start, la 
ora 8,30.

Finalele campionatelor republicane de judo
dalii de argint, 3 medalii de bronz 
prin Traian Codrea (la open și la 
-! 95 kg) și Liviu Cimpeanu (78 kg). 
Pe locul II s-au mai clasat sportivii : 
Croitoru Adrian — „Unirea" Focșani 
(86 kg), Cristescu Ștefan — „Rapid" 
București (95 kg), Mariași Arcadie 
( + 95 kg) — „Strungul" Arad, Iu
lian Rusu (78 kg) „Steaua" Bucu
rești, Zoltan Teszari (65 kg) — T.C.I. 
Oradea, Sorin Băjenaru (60 kg) — 
„Steaua" București. Pe locul III s-au 
clasat sportivii : Dan Păcurar, Liviu 
Cimpeanu, Nicolae Jurcă, , Adrian 
Szekely, Gheorghe Cențiu, Adrian 
Mițdura, Arcadie Mariași, Codrea 
Traian (2 medalii) Neagu Iordan, 
Ovidiu Moscovici, Ion Slmion, Dănuț 
Poiană, Valentin Oiței, Dobai Laszlo, 
Sorin Cojocaru.

După desemnarea ciștigătorilor, cu 
prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la 
înființarea Federației române de 
judo, profesorul Anton Muraru, 
secretarul federației, a înminat 
diplome jubiliare unor sportivi, an
trenori, activiști care au contribuit 
la dezvoltarea și popularizarea 
judoului românesc.

FOTBAL • După meciurile din 
etapa a doua (la Diisseldorf, Olanda
— Anglia 3—1 ; la Hanovra, Irlanda
— U.R.S.S. 1—1), in clasamentul 
grupei B a turneului final al cam
pionatului european conduc Irlanda 
și U.R.S.S. (cu același punctaj : 3 ; 
cu același golaveraj : 2—1), urmate 
de Olanda (2 p ; golaveraj 3—2) și 
Anglia (0 p ; 1—4).

ATLETISM. In cadrul concursului 
internațional desfășurat la Schwechat 
(Austria), bulgara Iordanka Donkova 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului in proba de 
100 m garduri : 12"36,'100. Cursa fe
minină de 800 m a fost ciștigată de 
cubaneza Șoraya Vieira in l’59”92/100, 
iar aruncarea discului de bulgara 
Tvetanka Hristova — 67,14 m. • 
Cu prilejul unui concurs de atle
tism deslășurat in orașul elvețian 
Lucerna, campionul mondial Werner 
Gunthoer (Elveția) a ciștigat proba 
de aruncare a greutății cu perfor
manța de 21,63 m. • Disputată la 
Halle (R. D. Germană), intilnirea 
internațională de atletism dintre se
lecționatele de juniori ale R. D. 
Germane și U.R.S.S. s-a Încheiat cu 
scorul general de 207—203 puncte in 
favoarea sportivilor sovietici. Cele 
mai bune rezultate din concurs au 
fost obțiijute de Karen Forkel (R. D. 
Germană) — 63,90 m la aruncarea 
discului și Elena Elesina (U.R.S.S.)
— 1,97 m in proba de săritură in 
înălțime.

HANDBAL. Echipa masculină de 
handbal a R.P. Chineze, aflată in 
turneu in Cehoslovacia, a jucat la 
Praga cu selecționata țării-gazdă. 
Handbaliștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 31—20 (14—9).

VOLEI. Turneul internațional mas
culin de volei de la Fujisawa a fost 
ciștigat de selecționata Japoniei, care 
a întrecut în meciul decisiv cu sco

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,

In numele Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mongole, al întregului popor 
mongol, vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoas
tră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului frate român cele mai cordiale feli
citări cu ocazia celei de-a V-a aniversări a Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Republica Populară Mon
golă și Republica Socialistă România.

Prin semnarea acestui document istoric s-a deschis o 
nouă pagină in istoria relațiilor reciproce dintre cele 
două state ale noastre, s-a creat o bază trainică pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării pe multiple planuri 
dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socia
listă România.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie frățească și 
strinsă colaborare dintre Partidul Popular Revoluționar 
Mongol și Partidul Comunist Român, dintre Republica 
Populară Mongolă și Republica Socialistă România, care 
au primit un nou impuls ca rezultat al recentei dum
neavoastră vizite în țara noastră, se vor dezvolta și 
aprofunda necontenit și în viitor, în conformitate cu prin
cipiile și prevederile Tratatului de prietenie și colaborare.

In această zi remarcabilă, vă urez, din toată inima, 
dumneavoastră, dragă tovarășe Ceaușescu, și poporului 
frate român noi și mari succese în înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XIII-lea al- Partidului Comunist 
Român.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol. 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

gole, Mangalin Dughersureii, a avut 
loc un schimb de telegrame de feli
citare.

voltării economico-sociale, în spi
ritul hotăririlor Congresului al 
XIX-lea al P.P.R.M. în acest con
text, o semnificativă materializare 
a înțelegerilor de colaborare o con
stituie construirea de către Româ
nia, în țara prietenă, a unor obiec
tive economice și sociale. Noi per
spective deschide în acest sens Pro
gramul de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborări; economice și 
tehnico-științifice intre România si 
Mongolia pe perioada pină în anul 
2000, pe linia înfăptuirii prevederi
lor lui identificindu-se noi căi de 
majorare a volumului livrărilor re
ciproce de mărfuri in actualul cin
cinal, fiind întreprinse măsuri in 
vederea dezvoltării cooperării eco
nomice Și tehnice, în domenii de 
interes comun. De asemenea, cele 
două țări dezvoltă colaborarea in 
cadrul C.A.E.p., acționind, totodată, 
pentru perfecționarea activității și 
creșterea eficienței acestei organi
zații.

Se intensifică, de asemenea, rela
țiile culturale, schimburile de dele
gații și de experiență intre organe
le de partid și de stat, intre orga
nizațiile de masă, in interesul mai 
bunei cunoașteri reciproce a reali
zărilor și preocupărilor celor două 
popoare.

Prevederile tratatului sînt traduse 
In viață, in același timp, prin cola
borarea dintre cele două țări pe 
plan internațional. împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu forțele 
iubitoare de pace, realiste, din în
treaga lume. România și Mongolia 
acționează pentru inlăturarea peri
colului de război, pentru înfăp
tuirea dezarmării, pentru destinde
re internațională, înțelegere, priete
nie și conlucrare între popoare.

Cu prilejul împlinirii a cinci ani 
de la încheierea Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Mongolia, poporul român 
adresează poporului mongol cele 
mai calde felicitări, ii urează noi 
succese in construcția socialistă, in 
asigurarea progresului economico- 
social și creșterea nivelului său de 
trai, exprimindu-și, totodată, încre
derea că relațiile de prietenie și 
colaborare româno-mongole se vor 
dezvolta necontenit, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii.

ALTE ȘTIRI
rul de 3—1 (8—15, 15—12. 15—6,
15—11) echipa Cubei.

CICLISM. Etapa a doua a Turneu
lui ciclist al Elveției, desfășurată pe 
traseul Dubendorf — Zofingen, a 
fost ciștigată de elvețianul Werner 
Stutz, care a parcurs 185 km in 4h 

49’44”. Pe primul loc în clasamentul 
general se află elvețianul Leo Sch6- 
nenberger, urmat, la 50 sec., de aus
tralianul Michael Wilson.

BASCHET, o în cadrul Turneului 
preolimpic feminin de baschet ce se 
desfășoară la Kuala Lumpur, selec
ționata U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 70—66 (32—35) formația Iugosla
viei. Alte rezultate : R.P. Chineză — 
Cehoslovacia 69—65 (41—27) ; Bulga
ria — Australia 70—59 (33—37) ; Po
lonia — Italia 83—76 (42—29). După 
trei zile de Întreceri, in clasament 
conduce echipa U.R.S.S. — 6 puncte, 
urmată de formațiile Iugoslaviei. 
Bulgariei și Australiei — cu cite 4 
puncte. • Competiția internațională 
masculină de baschet desfășurată în 
orașul polonez Koszalyn s-a incheiat. 
cu victoria selecționatei Poloniei (6 
puncte), urmată de formațiile Unga
riei (5 puncte). R.P. Chineze (4 
puncte) și R.F. Germania (3 puncte). 
In ultima zi : Polonia — R.P. Chine
ză 98—87 (51—45) ; Ungaria — R.F. 
Germania 81—66 (43—35).

TENIS. 9 Turneul internațional 
de tenis de Ia Atena, contind pentru 
„Marele premiu" a continuat cu pri
mele partide din optimile de finală; 
Karel Novacek (Cehoslovacia) — 
Ivan Kley (Brazilia) 6—4, 6—7, 6—3 ; 
Guillermo Villas (Argentina) — 
Francisco Yunis (Argentina) 6—1, 
7—6 ; Christer Allgardh (Suedia) — 
Juan Anguillera (Snania) 6—2. 1—6,
6—4 ; Michael Vestphal (R.F. Ger
mania) — Joel Higueras (Spania) 
6—1, 6—4.



„Sint necesari noi pași concreți 
pe calea dezarmării nucleare" 
Acțiuni și luări de poziții în diferite state ale lumii

BONN 16 (Agerpres). — Rachetele 
cu rază medie de acțiune ce vor fi 
retrase de pe teritoriul R.F. Germa
nia nu trebuie să fie înlocuite prin 
noi arme nucleare — se cere intr-un 
proiect de rezoluție prezentat de 
fracțiunea Partidului Social-Demo
crat din R.F.G. în Bundestag. Po
trivit documentului, citat de agenția 
A.D.N., forul legislativ este chemat 
să acționeze în direcția începerii de 
tratative pentru eliminarea rachete
lor cu rază scurtă de acțiune, care să 
se desfășoare în paralel cu negocie
rile privind armamentele convențio
nale din Europa.

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 
Prin acțiuni în sprijinul creării unei 
zone denuclearizate în nordul Eu
ropei, în mai multe regiuni ale Sue
diei au luat sfîrșit reuniunile in fa
voarea păcii, lansate la începutul 
acestei luni. Vorbitorii au subliniat 
că edificarea de zone denuclearizate 
ar putea contribui la întărirea încre

derii și securității. De asemenea, ei 
s-au pronunțat pentru noi pași con- 
creți pe calea dezarmării nucleare.

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, l-a primit, la Buenos Aires, pe 
ministrul de stat pentru afacerile 
externe al Indiei, Krishna Menon, 
aflat în vizită oficială în Argentina. 
Tema centrală a convorbirilor a con
stituit-o inițiativa de pace și dezar
mare a grupului „celor șase“, din 
care fac parte cele două țări, ini
țiativă ce are în vedere continuarea 
procesului de dezarmare nucleară și 
trecerea cît mai curînd posibil la în
cheierea de noi acorduri cuprinză
toare, îndeosebi în ce privește redu
cerea cu 50 la sută a armelor strate
gice, lichidarea tuturor armelor 
tactice, reducerea forțelor, armate 
convenționale, interzicerea expe
riențelor cu arma atomică, elimi
narea armelor chimice și împiedi
carea militarizării spațiului cosmic.

Evoluții pe scena politică 
după alegerile legislative anticipate

În favoarea unei 
soluționări negociate 

a problemelor litigioase
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — Reprezentanții vieții cultu- 
ral-artistice latino-americane și ca- 
raibiene care participă, în prezent, 
la Festivalul internațional de cultu
ră de la Cancun (Mexic) au dat pu
blicității o declarație în favoarea 
transformării regiunii într-o zonă a 
păcii și colaborării •— relatează a- 
genția Prensa Latina. Documentul 
reflectă hotărîrea popoarelor din re
giune de a respinge ferm politica de 
forță șl de amenințare cu forța în 
raporturile internaționale și a acțio
na în vederea soluționării pe cale 
pașnică, prin tratative, a probleme
lor litigioase, de a respinge practi
cile de amestec străin in treburile 
lor interne.

TEGUCIGALPA 16 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai țărilor cen- 
troamericane se vor reuni luni, 20 
iunie, la Tegucigalpa. Se apreciază 
că vor fi abordate stadiul aplicării 
acordurilor de pace „Esquipolas II", 
în fiecare țară în parte, ajutorul a- 
cordat de S.U.A. elementelor „con
tras" nicaraguane și incidentele mi
litare survenite la frontiera dintre 
Honduras și Nicaragua.

R. S. A.

Ample manifestații pentru anularea sentinței de condamnare 
la moarte a celor șase patrioți sud-africani

PRETORIA 16 (Agerpres). — Re
fuzul Tribunalului Suprem din 
R.S.A. de a redeschide procesul ce
lor șase patrioți sud-africani de la 
Sharpeville, condamnați la moarte 
pentru activitatea lor antiapartheid, 
a provocat vii proteste ale opiniei 
publice sud-africane — relatează 
agenția M.A.P. în întreaga țară se 
desfășoară ample manifestații și 
demonstrații de protest, în cadrul 
cărora participanții cer anularea sen
tinței de condamnare la moarte a 
celor șase patrioți sud-africani. 
Secretarul general al'Consiliului sud- 
african al bisericilor, Frank Chika- 
ne, militant împotriva regimului de 
apartheid, a calificat drept „asasinat 
politic" sentința pronunțată împotri
va celor „șase de la Sharpeville".

La rîndul său, Ethel Walt, mili
tantă împotriva apartheidului, a ară
tat că executarea sentinței împo
triva celor șase militanți sud-afri
cani se va înscrie ca o „pagină nea
gră" în istoria R.S.A.

LUSAKA 16 (Agerpres). — Con
gresul Național African (A.N.C.) a 
cerut grupului statelor africane

membre ale Națiunilor Unite să în
treprindă demersurile necesare pen
tru convocarea de urgență a unei 
reuniuni a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. care să ia în dezbatere 
cazul celor șase patrioți sud-africani 
de la Sharpeville, condamnați la 
moarte de regimul minoritar de la 
Pretoria.

ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — 
într-o declarație de presă, Organiza
ția Unității Africane a adresat un 
apel forțelor progresiste din întreaga 
lume de a acționa unit și cu vigoare 
pentru a determina autoritățile ra
siste din Africa de Sud să-l elibe
reze pe liderul Congresului Național 
African, Nelson Mandela, precum și 
pe ceilalți patrioți sud-africani în
temnițați pentru lupta lor dreaptă 
împotriva sistemului de apartheid. In 
același document este aspru con
damnat regimul de la Pretoria care 
a prelungit starea de urgență, subli- 
nilndu-se necesitatea adoptării de 
măsuri cuprinzătoare și obligatorii, la 
nivel internațional, împotriva guver
nanților rasiști sud-africani.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLANDA

Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

REYKJAVIK

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul aniversării Zilei 
naționale a Republicii Islanda, cele mai calde felicitări, urări de prosperitate 
și pace pentru poporul islandez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PARIS 16 (Agerpres). — Secretarul 
general al partidului Adunarea pen
tru Republică din Franța, Jacques 
Toubon, și-a prezentat demisia din 
această funcție, pe care o deține din 
1984. Președinte al acestei formațiuni 
politice este Jacques Chirac, fost 
prim-ministru al Franței. Presa 
franceză face o strînsă legătură între 
demisia lui Jacques Toubon și difi
cultățile ce confruntă Adunarea pen
tru Republică, care și-a pierdut în 
cursul recentelor alegeri legislative 
poziția de principal partid al blocu
lui formațiunilor politice de dreapta.

Pe de altă parte, președintele

Partidului Centrul Democratic Social 
din Franța (C.D.S.), Pierre Mehaig- 
nerie, a anunțat constituirea unui 
grup centrist autonom — „Uniunea 
Centrului" — în viitoarea Adunare 
Națională, ale cărei lucrări vor fi 
reluate la 23 iunie. El a precizat că 
a obținut deja acordul a 40 din cei 
52 de deputați ai C.D.S. pentru for
marea acestui grup independent.

Reamintim că în urma recentelor 
alegeri legislative anticipate nici 
una dintrp formațiile politice fran
ceze nu a obținut majoritatea parla
mentară absolută, fapt care ar putea 
deschide calea formării unei coaliții 
guvernamentale.

Demersuri pentru convocarea unei conferințe 
internaționale de pace in Orientul Mijlociu
LONDRA 16 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei, aflat în vizită 
In Marea Britanie, a avut o între
vedere cu premierul Margaret That
cher în legătură cu ultimele evoluții 
ale situației din Orientul Mijlociu.

Cu acest prilej, suveranul hașemit 
a reafirmat necesitatea unei soluții 
juste și durabile a situației din re
giune, precum și sprijinul său față 
de ideea convocării unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu. Au fost, de asemenea, abor
date aspecte ale relațiilor bilaterale.

TOKIO 1.6 (Agerpres). — Japonia 
se pronunță pentru retragerea ime
diată a trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate, o condiție 
prealabilă pentru o soluționare nego
ciată a problemei din Orientul Mij
lociu, a declarat la o conferință de 
presă organizată la Tokio ministrul

de externe nipon, Sosuke Uno. Gu
vernul japonez, care recunoaște 
dreptul la autodeterminare al po
porului palestinian, este în favoarea 
creării unui stat palestinian inde
pendent, a spus el, menționînd că 
va prezenta acest punct de vedere 
în cadrul turneului pe care urmează 
să-1 efectueze în Orientul Mijlociu.

KUWEIT 16 (Agerpres). — La 24 
iunie va începe la Bonn o reuniune 
între delegații ale Ligii Arabe și 
C.E.E., a anunțat ziarul kuweitian 
„Al Qabas", citat de agenția 
F.A.N.A. Pe agenda lucrărilor se 
află probleme referitoare la situa
ția populației palestiniene din teri
toriile arabe ocupate, ultimele evo
luții ale războiului iraniano-irakian 
și stadiul actual al contactelor di
plomatice privind convocarea unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu.

g Agențiile de presa
e scurt

SESIUNE. La Praga s-au desfă
șurat lucrările sesiunii Adunării 
Federale a R. S. Cehoslovace, 
anunță agenția C.T.K,, Âu fost dez
bătute și adoptate proiecte de lege 
privind aspecte ale activității în 
sfera economiei.

VIZITA. La invitația primului- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Woj
ciech Jaruzelski, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gor- 
baciov. va face o vizită oficială de 
prietenie în R.P. Polonă, in a doua 
decadă a lunii iulie.

IRANUL ȘI FRANȚA au reluat 
relațiile diplomatice la nivel de 
ambasadă. Relațiile dintre cele 
două țări fuseseră întrerupte în iu
lie 1987.

dat publicității o declarație, în care 
protestează energic împotriva pre
zenței submarinelor americane cu 
propulsie nucleară în apropierea 
insulei. In declarație se arată câ 
baza navală a S.U.A. de pe insula 
Maddalena, din nordul Sardiniei, 
constituie sursa unor pericole per
manente pentru populație și este 
contrară voinței acesteia.

„EUREKA". La Copenhaga au în
ceput lucrările celei de-a șasea 
conferințe interguvernamentale pri
vind programul „Eureka" de cola
borare a țărilor Europei occidentale 
in domeniul tehnologiilor științifi
ce. Sint examinate măsuri vizind 
dezvoltarea programului „Eureka", 
proiecte în curs de realizare și di
ferite proiecte noi.

CONGRES. La Wiesbaden s-au 
încheiat lucrările celui de-al 
XXXVI-lea Congres al Uniunii 
Creștin-Democrate (U.C.D.) din 
R.F. Germania. Au fost adoptate 
rezoluții in probleme externe și in
terne ale țării. în cuvintarea rosti
tă la încheierea lucrărilor, cancela
rul Helmut Kohl s-a pronunțat 
pentru reînnoirea și întărirea for
ței partidului. în context, vorbitorul 
a arătat că, în ultimii 5 ani, numă
rul membrilor U.C.D. s-a redus cu 
5 la sută.

PROTEST. Consiliul Național al 
Partidului Acțiunii din Sardinia a

COMUNICAT. La Santiago de 
Chile a fost dat publicității un co
municat al C.C. al P.C. din Chile, 
în care comuniștii chilieni cheamă 
toate forțele democratice, progre
siste din țară să exprime un cate
goric „NU" in cadrul plebiscitului 
pe. care îl pregătește regimul mili
tar pentru a se perpetua la putere. 
Comunicatul a fost dat publicității 
la Încheierea plenarei C.C. al P.C. 
din Chile, care a analizat evoluția 
situației politice din țară și poziția 
comuniștilor chilieni în perspectiva 
plebiscitului menționat.

MANEVRE MILITARE. în perl-

oada 16 iunie — 5 august, într-o 
zonă a Pacificului situată la sud | 
de California și în apropiere de 
Hawaii se desfășoară manevre ma- 1 
ritime militare cu participarea unor . 
unități din S.U.A., Japonia, Ca
nada și Australia. Denumite „Rim- I 
pac 88“, la aceste manevre vor lua 
parte nave, avioane și peste 50 000 I 
marinari.

PIERDERI. Potrivit unui comu- ■ 
nicat oficial dat publicității la 
Bonn, forțele aeriene ale R.F. Ger- * 
mania au pierdut pînă în prezent 
32 de avioane de luptă de tipul 
„Phantom", care s-au prăbușit, | 
provocind moartea a 37 de piloți și 
copiloți. Avionul „Phantom" este i 
fabricat în Statele Unite și a in
trat în dotarea forțelor aeriene • 
vest-germane în anii ’70, cînd au 
fost achiziționate 250 de aparate.

ECOLOGIE. în capitala Republi
cii Ghana s-au deschis lucrările 
unui» seminar internațional consa
crat examinării problemelor ecolo
gice. O atenție deosebită va fi acor- . 
dată planurilor unor țări occiden
tale de a folosi continentul african • 
pentru depozitarea de deșeuri nu
cleare sau chimice.

FORȚELE ARMATE guverna
mentale mozambicane au lichidat, < 
în ultimele zile, șase tabere ale I 
elementelor contrarevoluționare 
grupate in așa-zisa „Rezistență na- . 
țională mozambicană", ale cărei ac
țiuni teroriste pe teritoriul Mozam- I 
incului sînt susținute și finanțate 
de regimul minoritar de la Preto- I 
ria. în cursul operațiunilor desfă
șurate în provincia Maputo au 
fost, de asemenea, luați prizonieri . 
24 de teroriști, iar alți 14 s-au pre
dat autorităților centrale.

Un mozaic de formații vulcanice 
situat in apropierea Cercului Polar, 
cu fiorduri săpate în lava stinsă, 
cu podișuri pe care ghețarii le-au 
luat in stăpînire, cu ape clocotind 
în adîncuri și gheizere fierbinți 
răbufnind la suprafață, cu rîuri 
repezi și salbe de cascade, cu vul
cani activi și lacuri gla ziare — 
aceasta este „țara de gheață" pe 
care, cu peste unsprezece secole în 
urmă, un viking, cu numele de In- 
golfur Arnarson, plecat de pe coas
tele Scandinaviei, a debarcat cu 
aproximativ 400 de oameni, punînd 
bazele unei așezări ce avea să de
vină cu timpul orașul Reykjavik, 
capitala de azi a Islandei. în ciuda 
unor vicisitudini ale istoriei, po
porul islandez a știut să-și păstre
ze ființa națională, obținînd la 17 
iunie 1944 deplina independență de 
stat.

Filele vechilor „saga" au fost 
continuate în analele Islandei mo
derne prin eforturile oamenilor săi 
care, înfruntînd natura vitregă, au

Izbutit să asigure dezvoltarea eco
nomică a țării, să diversifice și să 
modernizeze ramurile industriei, să 
obțină realizări și în alte domenii 
ale activității productive. Pe plan 
extern, Islanda promovează o po
litică de colaborare și pace, se pro
nunță pentru destindere și înțele
gere, desfășurînd in acest sens o 
activitate constructivă la O.N.U. și 
in alte organisme internaționale.

Deși depărtate din punct de ve
dere geografic, România și Is
landa au statornicit și dezvoltat 
relații prietenești, de colabora
re, manifestîndu-se dorința extin
derii lor pe multiple planuri. în 
cronica raporturilor bilaterale un 
moment de o deosebită importanță 
l-a constituit vizita întreprinsă de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
Islanda, în anul 1970. Amplificarea 
în domenii multiple a raporturilor 
româno-islandeze, continua lor dez
voltare în viitor corespund .inte
reselor celor două țări și popoare, 
ale cauzei securității, înțelegerii și 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Reuniune consacrată dezvoltării agriculturii in țările africane
YAOUNDE 16 (Agerpres). — Sar

cinile dezvoltării agriculturii în ță
rile din Africa centrală se află in 
prim-planul dezbaterilor reuniunii 
experților statelor din regiune, care 
și-a început lucrările in capitala ca- 
meruneză. Participanții — econo
miști, cercetători, sociologi din Bu
rundi, Camerun, Ciad, Congo, Re
publica Centrafricană, Gabon. Ruan
da și Zair — dezbat una dintre cele 
mai grave probleme cu care se con
fruntă Africa contemporană — foa
metea.

Peste 20 de țări ale continentului 
sînt confruntate cu o gravă criză 
alimentară, care riscă să ia propor
ții catastrofale, din cauza secetei 
prelungite și a înaintării deșertului 
— a declarat ministrul informațiilor 
din țara-gazdă. Producția agricolă, 
ramura de bază a economiilor na
ționale africane, s-a redus de la în
ceputul deceniului cu zece la sută. 
Aproximativ 150 milioane de afri
cani suferă în prezent de foame sau 
subnutriție — a menționat vorbi
torul.

(dîn actualitatea POLÎȚÎcX)
Dialogul greco-turc - o expresie

I—

a realismului politic, o cerință 
a păcii și colaborării în Balcani

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
 *■ •

VIEȚI W DERIVĂ SUB INFLUENȚA DEVASTATOARE A DROGURILOR «>
Revista americană „TIME” a publicat un tulburător reportaj (prima 

parte a reportajului a fost reprodusă in „Scinteia” din 24 mai) des
pre un nou și deosebit de îngrijorător fenomen care se constată în 
societatea americană : atragerea minorilor — ce au de suferit de pa 
urma șomajului părinților, ca și a posibilităților tot mai reduse de șco
larizare ori pregătire profesională — in rindurile traficanților de droguri, 
în special al unui derivat al cocainei, denumit „crack". Ispitiți de mirajul 
unui cîștig ușor, minorii apucă pe panta violenței ori sfîrșesc, la rîndul 
lor, prin a consuma droguri, devenind, în scurtă vreme, adevărate eppve 
sociale, iar perspectiva de înlăturare a acestei veritabile tragedii, prin 
adoptarea unor programe reale în domeniul slujbelor și al educației, nu 
se întrevede, după cum apreciază însăși revista amintită.

Redăm, în continuare, noi extrase din acest reportaj.

Traficul de droguri și curba delincventei juvenile

Unii traficanți se plimbă prin fața 
școlilor pentru a face paradă de 
bogăția lor. „Zilnic prin fața li
ceelor poți vedea Mercedes-uri, 
Cadbllac-uri sau alte mărci de li
muzine", declară Robert Jones, 
agent al organismului de luptă îm
potriva drogurilor din Detroit. „Nu
mai că aceste limuzine aparțin co
piilor, nu părinților lor". Unii tra
ficant!. care nu au vîrsta legală 
pentru a obține permis de conduce
re, angajează șoferi anume.

Bijuteriile. îmbrăcămintea luxoa
să sint un alt înșelător însemn al 
statutului lor social. Aurul a de
venit o adevărată obsesie pentru 
minori. Lanțuri groase de aur, care 
costă pînă la 20 000 de dolari, sint 
„ultimul strigăt" al modei, ca și ine
lele groase din același metal. Mulți 
dintre tinerii trafitanți folosesc 
insă profiturile pe care Ie obțin 
pentru a-și ajuta familiile. „Aca
să nu avem ce minca. Cum pot 
s-o văd pe mama că suferă de foa
me declară ei, așa cum arată 
procurorul adjunct George Ro
binson.

Iar părinții care nu sînt de acord 
cu ceea ce fac copiii lor sînt supuși 
intimidărilor. O femeie din Wa
shington a cerut ajutorul autorită
ților cînd a descoperit ascunse 
sub patul copilului ei două arme 
semiautomate, precum și o sumă 
de 40 000 ce dolari.

In unele cazuri, minorii pur și 
simplu dispar luni de zile. Ei Ie 
comunică părinților : „Nu-ți pot 
spune unde plec, deoarece dacă 
ți-a'ș spune, viața ți-ar fi in peri
col". Cei care rostesc aceste cuvin
te sînt copii de 12—13 ani.

Consecința inevitabilă: 
violența în continuă 

creștere
Nu este deloc surprinzător că 

cea mai mare parte a cazurilor

de violență sînt asociate cu tra
ficul de „crack". Traficanții, prea 
tineri pentru a putea obține per
misul de conducere a automobi
lului, au însă acces la ultimele ti
puri de arme, cum ar fi mitraliere 
ușoare „Uzi". Luptele dintre ban
dele rivale au provocat anul trecut 
387 de decese la Los Angeles : 
peste jumătate din acestea au fost 
trecători nevinovați. „Dacă pui o 
armă in mina unui copil, el devine 
mult mai periculos decit adulții, 
declară, pe bună dreptate. Janice 
Warder, de la Biroul procurorului 
din districtul Dallas. Pur și simplu, 
acești copii nu-și dau seama ce în
seamnă viața unui om și cit de ușor 
este să omori pe cineva". Autori
tățile sînt îngrozite de crimele la 
care se pot deda unii din acești 
minori. La Detroit, copii de 14 ani 
au fost arestați pentru torturarea 
rivalilor lor.

Majoritatea clienților traficanți- 
lor de „crack" sint tot copii. „Un 
drog mai «potrivit» pentru copii 
nici nu s-ar fi putut concepe", de
clară Robert Stutman, de la Agenția 
pentru combaterea traficului de 
droguri din New York. Acum cinci 
ani, un minor care se droga trebuia 
să plătească 80 de dolari pentru co
caină. Acum un pachețel de „crack" 
costă numai 3 pînă la 5 dolari. 
Senzația de euforie este instanta
nee, iar dependența — totală. Unii 
din cei ce folosesc drogurile abia 
au depășit vîrsta antepreadolescen- 
ței. La un centru de reabilitare a 
toxicomanilor din Detroit se află în 
tratament copii de șase ani.

Cînd închisorile 
nu mai pot face față 

„solicitărilor"
Corupția creată de nou] drog în 

rîndurile copiilor a devenit o ade
vărată piatră de moară atîrnată de 
gitul societății americane. Există o 
preocupare intensă pentru a i se 
face față. Dar soluțiile avute în 
vedere sint lipsite de eficiență. 
Chiar dacă numărul arestărilor ar 
spori, cei arestați nu mai au unde 
să fie deținuți, întrucît închisorile 
au devenit supraaglomerate. Siste
mul penitenciar din districtul Los 
Angeles, conceput inițial pentru

12 800 de deținuți, adăpostește in 
prezent 22 600. închisorile și cen
trele de detenție pentru minori din 
New York, Detroit și alte orașe 
importante nu mai pot face nici ele 
față solicitărilor.

Tratamentul tinerilor toxicomani 
devine și el o treabă sisifică. Există 
mii de centre de tratare a toxico
manilor în întreaga țară, dar, ca și 
închisorile, ele nu mai pot face 
față cererilor. Conducerea unui 
asemenea centru este în situația 
ca din 20 de solicitări să aprobe 
numai una singură. Sînt admiși nu
mai toxicomanii ajunși în starea 
cea mai gravă. Pe de altă parte, 
există 50 la sută șanse ca cei ce 
au urmat tratamentul respectiv să 
recadă în patima drogurilor. Ray 
Diaz, directorul unui asemenea cen
tru din Bronx, declară : „E nevoie 
de tratament extern, adeseori 
pentru tot restul vieții".

„Un război pe cale 
de a fi pierdut"

Din păcate, războiul pentru min
țile și inimile copiilor este pe 
punctul de a fi pierdut. Cind prin 
fața unor copii care se zbat in lip
suri sînt fluturate bancnote de 100 
de dolari, e greu ca ei să reziste 
tentației. Doctorul Robert Millman, 
directorul unui centru de reabilita
re de pe lîngă spitalul din , New 
York, declară : „Săracii ne în
treabă, pe bună dreptate : ce faceți 
pentru noi ?

Din păcate, nu prea se fac mul
te. Slujbe nu există. în ultimii 
șapte ani, numărul de noi locuri 
de muncă în întreprinderi a scăzut, 
iar administrația Reagan a ampu
tat serios alocațiile bugetare pen
tru programele de formare profe
sională a tineretului. Salariul mi
nim. ținînd seama de inflație, este 
la nivelul său cel mai scăzut din 
1955. între 1979 și 1987, numărul 
celor care trăiesc de pe urma unor 
salarii sub nivelul sărăciei (9 464 
de dolari pentru o familie compusă 
din trei persoane) a crescut de la 
2,8 la 15 milioane.

La fel de reduse sint și posibili
tățile în ce privește educația. Chel
tuielile publice pentru învățămint 
au scăzut în California cu 1.5 la 
sută, în timp ce numărul elevilor

Graficul de mai sus redă sugestiv creșterea vertiginoasă a numă
rului minorilor arestați pentru trafic de droguri în cîteva mari 
orașe americane. Recordul îl deține Washington-ul, unde, în 
decurs de 7 ani (1980-1987), s-a ajuns de ia 315 cazuri la 1 894

crește continuu. Mulți elevi din 
cursurile superioare de liceu din 
California abia știu să scrie și să 
citească și tocmai din rîndurile lor 
se recrutează membrii bandelor de 
tineri care fac trafic de droguri. în 
ceea ce privește invățămintul supe
rior. subsidiile federale — burse, 
împrumuturi etc. — au scăzut cu 
16 la sută în 1987 față de 1980, în 
timp ce taxele universitare s-au 
dublat aproape. Numărul tinerilor 
de culoare care urmează cursurile 
colegiilor a scăzut cu 26 000 între 
1980 și 1986.

în condițiile în care deficitul bu
getar federal se ridică la 150 mi
liarde dolari anual, este improbabil

ca această situație; să poată fi re
mediată în viitorii ani, indiferent 
cine va fi noul ocupant al Casei 
Albe. Nu există însă nici un dubiu 
în legătură cu ceea ce noul pre
ședinte ar trebui să facă : lansarea 
unor inițiative viabile în domeniul 
slujbelor și educației. Dacă nu se 
va face nimic în această privință, 
atunci tot mai mulți copii vor fi 
atrași de ispită traficului de dro
guri. Tot mai mulți din acești tra
ficanți vor deveni la rîndul lor 
toxicomani, iar cînd vor ajunge la 
vîrsta de 20 de ani vor fi niște 
ființe sfirșite. Numărul victimelor 
în acest cataclism al drogurilor va 
crește tot mai mult.

...La aceste concluzii ale săptămânalului american ce s-ar mai putea 
adăuga 2 Cutremurător prin aspectele pe care le dezvăluie, reportajul din 
„Time" constituie, fără îndoială, un document sociologic mai mult decit 
grăitor prin sine însuși, fără a mai fi nevoie de comentarii suplimentare.

Flagelul a căpătat proporții atit de inspăimintătoare, incit președintele 
Reagan, intr-o recentă cuvintare, a descris necesitatea combaterii 
traficului de droguri ca „o urgență națională", în eforturile pentru a-i 
limita efectele devastatoare urmind a fi atrase, de acum înainte, pe scară 
largă, și forțele militare ale țării, precum și garda națională. Condam
narea, nu de mult, a unui mare traficant, acuzat de a fi importat in 
S.U.A. in ultimii ani cantitatea incredibilă de 3,3 milioane tone de 
cocaină, reprezentind un succes in această luptă, este apreciată insă, prin 
dezvăluirile din cursul procesului, și ca o dovadă a vastității nebănuite 
căpătată de comerțul ilicit cu stupefiante. Asemenea mari traficanți din 
umbră, din care cea mai mare parte au rămas încă nedescoperiți, promo
tori ai unui gigantic business, cu o cifră de afaceri ce se ridică la sute 
de miliarde de dolari anual, sint adevărații vinovați pentru expansiunea 
nefastă a toxicomaniei și nu minorii atrași în număt crescind la peri
feria acestui virtej atotcorupător al miliardelor, in fond și ei victime 
ale unui fenomen, care, pur și simplu, a scăpat de sub control.

Tocmai pornind de la astfel de constatări, telegramele din ultimele 
zile ale agențiilor de presă subliniază că, spre deosebire de toate cazu
rile din trecut, consecințele dezastruoase ale tragediei pe care o repre
zintă extinderea continuă a toxicomaniei se situează pe un plan central 
in cadrul campaniei in vederea scrutinului prezidențial din S.U.A.

La Atena s-au desfășurat la în
ceputul acestei săptămîni convorbiri 
greco-turce la nivelul șefilor de gu
vern, eveniment politic de deosebită 
insemnătate nu numai pe planul re
lațiilor dintre cele două țări, ci și 
pe plan mai larg, internațional. în
suși faptul că. pentru prima oară in 
ultimele trei decenii și jumătate, 
premierul Turciei a efectuat o vizită 
oficială la Atena are o profundă 
semnificație, ținînd seama de faptul 
că de-a lungul anilor in raporturile 
greco-turce s-au acumulat un șir de 
probleme care au generat, in repe
tate rînduri, situații încordate.

Calea spre actualul dialog de la 
Atena a fost deschisă la începutul 
acestui an, cînd premierul Andreas 
Papandreu și premierul Tiirgiit Ozal 
s-au întilnit la Davos, in Elveția, e- 
veniment urmat de convorbiri intre 
cei doi prim-miniștri în luna martie, 
la Bruxelles. Deși convorbirile de 
pînă acum nu și-au propus să solu
ționeze, propriu-zis, subiecte distinc
te din diferendele ce grevează rela
țiile greco-turce — intre care con
troversele privind platoul continen
tal în Marea Egee, spațiul aerian, 
limitele apelor teritoriale ale insu
lelor grecești din zonă, situația din 
Cipru — rezultatele lor au fost apre
ciate ca încurajatoare pentru per
spectiva unei normalizări a raportu
rilor dintre cele două țări. însemnă
tatea lor constă în faptul că șefii 
celor două guverne au hotărit să 
abordeze intr-un mod nou raportu
rile bilaterale, in sensul de a se 
trece de la confruntare la dialog, a- 
preciindu-se că aceasta este singura 
modalitate de a se evita agravarea 
șituației și de a se deschide calea 

. rezolvării problemelor litigioase, 
înaintării In direcția înțelegerii, pă
cii și colaborării.

Desigur că "obstacolele apărute în 
decursul deceniilor — unele avînd 
rădăcini chiar mai îndepărtate — nu 
pot fi înlăturate de la o zi la alta, 
in cadrul uneia sau al citorva întîl- 
niri ; important este însă faptul că 
cele două guverne au decis să acțio
neze in direcția normalizării relații
lor reciproce.

înțelegerile de principiu au fost 
însoțite de o serie de măsuri și ac
țiuni practice, menite să netezească 
terenul unor ințelegeri în unele pro
blem^ concrete ale colaborării. Ast
fel, recenta intîlnire a fost precedată 
de întrunirile celor două comitete 
mixte greco-turce — pentru proble
me politice și. respectiv, pentru co
laborarea economică — în cadrul că
rora s-au încheiat o serie de înțele
geri — ca renunțarea, in anumite 
perioade. Ia manevre militare in Ma
rea Egee, ca și convenirea unor ac
țiuni de colaborare economică și de 
dezvoltare a turismului. Concomi
tent. s-au desfășurat convorbiri in
tre miniștrii de externe, precum și 
contacte la alte niveluri.

In această lumină, recenta întîlnire 
de la Atena s-a evidențiat atit prin 
faptul că a fost în măsură să facă 
un prim bilanț al evoluțiilor din 
ultimele luni, cit și să stabilească noi 
obiective in această direcție. încă la 
începutul convorbirilor din capitala 
Greciei, cei doi premieri au relevat, 
în declarațiile lor, că urmăresc nu 
numai să depășească problemele di
vergente și să creeze un climat mai 
favorabil in relațiile bilaterale, dar 

I să și stabilească o bază de coopera
re intre cele două țări. Iar rezulta

tele convorbirilor se înscriu în ca
drul aceleiași orientări de a continua 
contactele, a întreține dialogul, in 
perspectiva preocupărilor pentru sta
tornicirea. prin eforturi perseve
rente. a unor raporturi normale, de 
înțelegere și colaborare.

Desigur, noul curs în relațiile gre
co-turce nu se afirmă lin ; este o 
realitate că în ambele țări, dar și in 
afara lor, în rindurile „pescuitorilor 
în apele tulburi ale încordării" exis
tă cercuri ale vieții politice, legate 
de vechile mentalități și poziții, care 
exprimă rezerve și manifestă chiar 
atitudini de ostilitate față de aceste 
evoluții, pledînd pentru vechea poli
tică de înfruntare. Deși este limpede 
că aceasta nu a putut și nu poate să 
ducă decît la impasuri, la efecte ne
gative și consecințe nefaste pentru 
ambele țări, precum și pe planuri 
mai largi, în Balcani și pe ansam
blul climatului european.

în contextul dezvoltării dialogului 
greco-turc, observatori politici rea
liști apreciază că important este'nu 
dacă se începe cu „problemele- 
cheie". „majore" ce afectează cel 
mai mult relațiile bilaterale și se 
înaintează spre „problemele mai 
mici" — sau invers, dacă se începe 
cu abordarea celor „secundare" ; e- 
sențialul constă în opțiunea clară 
pentru convorbiri politice concrete 
și constructive, de natură să ducă la 
soluții eficiente, judicioase.

în lumina acestei cerințe, convor
birile greco-turce sînt, pe bună drep
tate, apreciate ca o expresie a rea
lismului politic, ca o nouă validare 
a adevărului că numai tratativele 
oferă șanse de soluționare a proble
melor divergente dintre state, oricit 
de complexe ar fi acestea. Valoarea 
metodei tratativelor este pregnant 
reliefată de faptul că, deși se cer 
încă îndelungate și stăruitoare efor
turi pentru a rezolva multiplele pro
bleme din „dosarul" greco-turc, se 
poate afirma că in relațiile dintre 
cele două țări a apărut un nou cli
mat. Chiar în acest sens, comunica
tul comun dat publicității la înche
ierea convorbirilor de la Atena evi
dențiază că negocierile dintre cei doi 
premieri s-au desfășurat „in spirit 
constructiv, într-o atmosferă de 
bunăvoință și de înțelegere recipro
că". Se menționează, de asemenea, că 
primul ministru Andreas Papandreu 
a acceptat invitația omologului său, 
Turgiit Ozal. de a efectua o vizită 
la Ankara,

Aceste evoluții se cuvin salutate 
în mod deosebit prin prisma cerin
ței edificării în Balcani a unei zone 
a bunei vecinătăți, a păcii și colabo
rării — obiectiv și aspirație ale po
poarelor tuturor statelor din zonă, 
reafirmate pregnant cu prilejul re
centei intilniri de la Belgrad a mi
niștrilor de externe ai țărilor balca
nice. în acest sens, stabilirea și dez
voltarea dialogului greco-turc. orice 
progrese înregistrate spre normali
zarea relațiilor dintre cele două state 
sînt și ar fi de natură șă exercite o 
înrîurire pozitivă asupra climatului 
politic din regiunea balcanică, să 
marcheze contribuții concrete ale 
respectivelor țări la procesul de 
transformare a Balcanilor într-o 
zonă a păcii și înțelegerii. în confor
mitate cu interesele destinderii și 
securității pe plan general european.

Al. CAMPEANU
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