
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe redactorul-șef al ziarului kuweitian „Al Qabas"
Președintele Republicii Socialis

te România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
pe Mohammad Jassim Al Hamad Al

Sager, redactorul-șef al cotidia
nului de limbă arabă „Al Qabas" 
din Kuweit, și pe Hafez Omar 
Mansour Hasan, redactor de

politică externă ' al ziarului.
Cu acest prilej, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru ziarul „Al Qabas".
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O NOUA CALITATE 
Șl ÎN SERVICIILE PUBLICE!

Va trebui să realizăm mai mult decît o dublare a serviciilor, 
spre a putea rezolva în cincinalul 1986-1990 problema satisfacerii 
cerințelor populației în acest domeniu important al calității vieții, 
al nivelului de trai al poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Congresul al III-lea al oamenilor 

muncii a pus in evidență in mod 
pregnant, ca una din trăsăturile fun
damentale, definitorii ale noii socie
tăți pe care o edificăm în Româ
nia socialistă, faptul că în centrul 
politicii partidului și statului nos
tru se află permanent omul, satis
facerea optimă a nevoilor sale de 
trai — aceasta constituind, cum a 
subliniat în repetate rînduri secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „scopul și țelul 
suprem a tot ceea ce se înfăptuieș
te pe pămintul patriei".

Preocupările de natură socială, 
Înscrise la loc de frunte în însuși 
Programul de acțiune al partidului 
pentru întreaga perioadă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, iși găsesc con
tinuitate și în prevederile noului 
cincinal, atit prin obiectivele dez
voltării economice de ansamblu — 
singura bază trainică, sănătoasă, a 
creșterii nivelului de trai. — cit și 
prin sarcinile specifice sectorului 
social, de natură să asigure o nouă 
calitate a vieții pentru toți mem
brii societății.

In acest context, una din compo
nentele importante ale creșterii ca
lității vieții o reprezintă dezvoltarea 
serviciilor publice, indicator expre
siv al gradului de civilizație, al pros
perității sociale. Aceste servicii sint 
chemate să acopere solicitări dintre 
cele mai diverse ale cetățenilor, le
gate de asigurarea unor condiții su
perioare de viață, de la economisi

rea timpului în activitățile casnice 
și utilizarea în bune condiții a bu
nurilor — din ce în ce mai numeroa
se și mai diverse — din gospodărie, 
pînă la petrecerea cît mai plăcută 
a timpului liber ș a. Tocmai dato
rită acestei ample diversități de as
pecte, vizînd atit laturi ale cotidia
nului, cît și preocupări de durată, 
dezvoltarea serviciilor face parte in
tegrantă din strategia politicii so
ciale. De altfel, dezvoltarea acestor 
servicii se înscrie pe plan mondial 
ca una din trăsăturile specifice ale 
evoluției economice. Nu întîmplător 
în țările dezvoltate industrial, secto
rul serviciilor — numit și terțiar — 
a căpătat și capătă o pondere tot 
mai ridicată.

în această optică se înscriu și 
preocupările pentru perioada 1986— 
1990 din tara noastră, cînd prin 
„Programul de creștere a nivelului 
de trai și de ridicare continuă a 
calității vieții", dezbătut in cadrul 
înaltului forum al democrației mun
citorești revoluționare, s-a stabilit o 
mărire a ofertei prestărilor de servi
cii pentru populație cu aproape 80 
la sută. Este, după cum se vede, o 
creștere deosebit de mare, un obiec
tiv mobilizator, la înfăptuirea căruia 
se pornește de la realitățile înregis
trate în anii din urmă. Este, astfel, 
cunoscut că în ultimii ani, in majo
ritatea orașelor țării, s-a creat o 
rețea tot mai amplă de unități 
prestatoare de servicii, înregistrin- 
du-se totodată progrese notabile pe 
linia mai bunei dotări a noilor 
ateliere cu aparatură și dispozitive 
necesare executării la un nivel

calitativ mal inalt a lucrărilor soli
citate de cetățeni. La sate, o dată 
cu dezvoltarea serviciilor cu specific 
rural au pătruns și s-au extins 
diferite servicii considerate pînă nu 
de mult ca servicii de tip orășenesc, 
acțiune ce se înscrie în cadrul 
procesului genera! de apropiere a 
condițiilor de viață de la sat de cele 
de la oraș.

în același timp, trebuie spus că, 
o dată cu progresele înregistrate în 
domeniul serviciilor, persistă încă o 
serie de rămineri in urmă, de lip
suri și neimpliniri. în primul rind, 
este vorba de faptul că oferta ac
tuală nu ține seama în suficientă 
măsură de creșterea standardului de 
viață, de diversitatea și diversifi
carea continuă a cerințelor cetățe
nilor. Se creează astfel o penurie 
artificială de servicii, deși condiții 
există pentru satisfacerea tuturor 
categoriilor de solicitări. în același 
timp, nu în toate locurile amplasa
rea unităților este proporțională și 
armonioasă pe localități și cartiere. 
Se remarcă, de asemenea, că nu 
toate unitățile prestatoare sînt an
trenate în suficientă măsură in efor
turile de punere in valoare a 
resurselor locale de materii prime 
și materiale, de valorificare a lor 
superioară. De asemenea, sint aș
teptate serioase îmbunătățiri in 
direcția comportării, conștiinciozi
tății și punctualității lucrătorilor, 
pentru onorarea promptă a comen-

Mihai IONESCU
(Continuare în pag, a V-a)

Pentru punerea în funcțiune a noilor capacități din industria minieră:

UTILAJELE SĂ FIE REALIZATE
Șl LIVRATE URGENT PE ȘANTIERE

GIURGIU: Fabrică nouă
La Șantierul naval din Giur

giu a fost conectat la circuitul 
productiv un nou și modern o- 
biectiv industrial. Este vorba de 
fabrica de acetilenă. unitate 
care constituie o materializare 
cu succes’a uneia din măsurile 
prevăzute în programul de or
ganizare științifică și de moder
nizare a producției și a muncii.

— Principalul avantaj econo
mic pe Care-1 obținem prin pu
nerea în funcțiune a acestei fa
brici constă în 'creșterea sub
stanțială a productivității mun
cii — ne-a. spus Paul Militaru, 
inginerul-șef al șantierului na
val. în acest fel se creează po
sibilitatea ca anual să putem 
debita suplimentar pînă la 
14 000 tone tablă, față de sis
temul clasic de debitare folo
sit pînă in prezent. De fapt, 
noua unitat» este prevăzută ca 
in finai să asigure cantitatea 
de acetilenă necesară pentru 
debitarea tablei groase pe ma
șini de mare randament, atit ia 
șantierul nostru, cit șl la alte 
unitătl din zonă (Io» Manea).

PITEȘTI ; In avans 
fată de grafice

în parte» d» suo * municipiu
lui Pitești, constructori destoi
nici înalță o centrală electrică 
de termoficare de mare capaci
tate.

— Am predat Ia montaj două 
dintre cazanele centralei — ne 
spune inginerul Stelian Băles- 
cu. directorul Antreprizei de 
construcții industriale Argeș. 
Sint obiective importante, fără 
de care noua unitate nu poate 
intra la termen în funcțiune.

De la același interlocutor am 
aflat că au de acum contururi 
definitive stația electrică de 
servicii generale, stația de tra
tare ,chimică a apei și stația e- 
lectrlfă pentru electrofiltre. A 
fost zidit in devans de către 
brigada condusă de inginerul 
Mircșa Birsan și coșul centralei, 
de 280 metri. Se apropie acum 
de sfirșit lucrările de zidărie 
interioară. (Gheorghe Cîrstea).

VASLUI : Livrări 
suplimentare la export

Colectivul întreprinderii de 
materiale izolatoare din muni
cipiul Vaslui — unitate frun
tașă pe țară in întrecerea so
cialistă — a reușit să-și ono
reze exemplar sarcinile con
tractuale către partenerii de 
peste hotare in perioada care 
a trecut din acest an, expediind 
suplimentar produse insumînd 
peste 6 milioane lei.

— Sîntem hoțăriți — ne spu
nea inginerul Nicolae Pascu, 
directorul unității — să ne în
deplinim, pină Ia 1 decembrie, 
planul la export pe întregul an 
și să pregătim temeinic intro
ducerea in fabricație a produ
selor ce vor fi livrate în primul 
trimestru al anului 1987. (Petru 
Necula).

ORGANIZARE EXEMPLARĂ PENTRU

• Încheierea grabnică a recoltării
• Urgentarea însămîntărilor
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente, pe județe, în seara zilei de 2 octombrie 
(Date comunicate de Ministerul Agriculturii)
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Realizarea ritmică a planului la producția de căr
bune depinde, fără îndoială, in primul rind de mun
ca minerilor, de modul in care sint folosite utilajele 
din abataje și cariere. Totodată, un rol hotărîtor pen
tru buna desfășurare a activității in minerit, pentru 
creșterea producției de cărbune il au insă și noile 
obiective de investiții prevăzute să fie puse in func
țiune in acest important sector al economiei na
ționale. •

Așadar,, punerea in funcțiune la termen și chiar 
mai devreme a noilor capacități de producție din 
industria cărbunelui constituie, așa cum a subliniat 
in repetate rinduri secretarul general al partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o sarcină majoră a fac

torilor cu răspunderi in realizarea programelor de 
investiții. Economia națională contează pe producția 
noilor capacități din minerit și. ca atare, in aceste zile 
se impune o amplă mobilizare pentru terminarea grab
nică a lucrărilor și punerea neintirziată in funcțiune 
a obiectivelor prevăzute. Un rol de primă importantă 
in această acțiune revine — alături de constructori, 
montori și beneficiarii de investiții — producătorilor 
de utilaje miniere.

în sondajul de astăzi al „Scînteii" ne-am propus 
să urmărim, pornind de la cerințele reale ale șantie
relor din industria extracției, cum iși respectă o serie 
de unități furnizoare sarcinile privind livrarea utila
jelor miniere.

Restanțele 
nu pot fi recuperate 

cu promisiuni
Pentru a afla care este stadiul in

vestițiilor în domeniul minier, ne-am 
adresat tovarășului Spiridon Dinu- 
lescu, director adjunct în Centrala- 
departament cărbune din cadrul Mi
nisterului Minelor, Petrolului și 
Geologiei.

— Lucrările de investiții din in
dustria extractivă a cărbunelui sint 
mult rămase in urmă. Motivul -prin
cipal ? Lipsa utilajelor miniere. Mai 
exact, după opt luni din acest an, 
Centrala industrială de utilaj minier 
și mașini de ridicat din Timișoara 
înregistrează o restanță de peste 
14 000 tone utilaje miniere. Aș pre
ciza că numai din cauza lipsei unor 
utilaje, cum sint transportoarele cu 
racleți și transportoarele cu bandă, 
nu putem pune in funcțiune multe 
din capacitățile planificate in abata
jele din Valea Jiului. Mari rămineri 
în urmă se inregistrează și în livră
rile utilajelor necesare activității din 
cariere, în special la excavatoarele 
cu rotor și mașinile de haldat, desti
nate bazinelor carbonifere Rovinari, 
Motru, Horezu și Mehedinți, care au 
terrrțen de punere în funcțiune în a- 
cest an. Din cauza întîrzierilor în li
vrări și a faptului că utilajele nu 
sint expediate pe șantiere in ordinea 
montajului, din programul pe acest 
an, care prevede montarea a 20 de 
excavatoare cu rotor. 9 mașini de 
haldat și 129 de transportoare de 
mare capacitate, preliminăm că vom 
finaliza montajul numai la 15 exca
vatoare cu retor, 4 mașini de haldat 
și circa 70 de transportoare.

Așadar, rezultă limpede că neli- 
vrarca unor utilaje miniere creează 
greutăți in realizarea lucrărilor de 
investiții din minerit. în punerea in 
funcțiune a noilor capacități de care 
depinde realizarea planului la ex
tracția de cărbune. Problema nu 
este nouă și despre ea am scris in 
mai multe rinduri. chiar în aceSt an. 
De ftecare dată ni s-a spus că se tin 
comandamente lunare, că se fac gra
fice intre mineri și constructorii de 
utilaje miniere. Situația demonstrea
ză insă că restantele nu numai că 
nu se reduc, ci că ele au crescut de 
la lună la lună. In această situație 
se pune întrebarea : ce probleme se.

discută, ce probleme se rezolvă în 
cadrul comandamentelor care se tin 
lunar la nivelul centralei de resort 
și la care participă specialiști din 
cadrul Ministerului Industriei de 
Utilaj Greu,’ reprezentanții unităților 
producătoare, furnizorii de suban- 
samble și materiale necesare con
strucției de utilaj minier? Care este 
eficiența acestor întîlniri din moment 
ce problemele nu sînt rezolvate?

Sezonul rece se apropie cu pași re
pezi. Este știut că lucrările de in
vestiții din minerit, datorită condi
țiilor atmosferice, se vor desfășura

Sondajul SCIOfeij 
în actualitatea 

economică

mai anevoios în perioada următoare. 
Considerăm, așadar, necesar ca Mi
nisterul Industriei de Utilaj Greu, 
potrivit răspunderilor care îi revin, 
împreună cu conducerea centralei 
de resort să stabilească măsurile care 
se impun pentru recuperarea grab
nică a restanțelor acumulate. Expe
riența unor întreprinderi producă
toare de utilaj minier demonstrează 
că utilajele destinate industriei mi
niere pot fi realizate ritmic, inte
gral, potrivit graficelor întocmite. 
Totul depinde de stilul de lucru al 
conducătorilor din aceste întreprin
deri. de modul cum este organizată 
munca.

Sprijin concret și eficient
acordat minerilor

întreprinderea de utilaj minier din 
Tîrgu Jiu realizează în prezent 32 la 
sută din totalul subansamblelor ce 
intră în componența excavatoarelor 
cu rotor tip 1 400 și 35 la sută din 
structura metalică, a mașinilor de 
haldat de mare capacitate. Care efcte 
stadiul realizării planului la produc
ția de utilaj minier in această uni
tate ?

— Din cele 3 919 tone de suban- 
samble planificate, am livrat pînă in

prezent circa 3 300 tone — ne-a 
spus directorul unității, inginer Mi
hai Voinea. Majoritatea reperelor au 
fost livrate conform termenelor pre
văzute in contracte. La realizarea 
excavatoarelor și mașinilor de hal
dat participă insă și alte intreprin- 
deri industriale. Or. unele dintre a- 
cestea. nu și-au onorat la termen 
contractele. Din această cauză au 
apărut unele neajunsuri și in pro
pria noastră activitate. Nu de pu
ține ori am fost puși in situația să 
executăm subansamble care nu 
erau stringent necesare minerilor și 
pe care le-am livrat in avans.

Restanțele .întreprinderii de utilaj 
minier din Tîrgu Jiu sint. intr-ade
văr, mai mici decit datoriile neono
rate de către furnizorii săi. Totuși, 
deși livrările sînt strîns legate și 
condiționate de aportul fiecărui par
tener. nerealizările proprii nu pot fi 
justificate numai prin greutățile 
pricinuite de furnizori. Un exemplu 
este edificator in acest sens : între
prinderea din Tirgu Jiu realizează 
in totalitate căruciorul cu bandă pe 
șenile — un utilaj complex, deosebit 
de solicitat în carierele de lignit. 
Dar nu întotdeauna subansamblele 
din componența sa au fost livrate 
unităților miniere in ordinea strictă 
de montaj. Se impune, prin urmare, 
ca și acest colectiv de muncă să se 
mobilizeze mai intens pentru reali
zarea la termen a tuturor subansam
blelor necesare noilor capacități de 
producție, cu deosebire din perime
trele miniere Jilț, Urdari. Peșteana 
și Lupoaia.

în acest sens, se cuvine remarcat 
faptul că oamenii muncii din aceas
tă unitate au luat o inițiativă valo
roasă pentru a veni efectiv în spri
jinul unităților miniere. Astfel, co
lectivul întreprinderii de utilaj mi
nier din Tirgu Jiu s-a angajat și a 
executat cu iorțe proprii montajul Ia 
cinci obiective din bazinul minier al 
Gorjului. Este o dovadă elocventă 
a faptului că oamenii muncii din a- 
ceastă întreprindere, acționînd in 
spiritul exigentelor formulate de 
conducerea partidului, au adoptat un 
stil de muncă eficient, au luat o se
rie de măsuri concrete — intre care 
echilibrarea activității pe toate cele

Gheorqhe IONITA 
Dumitru PRUNA 
Octav GRUMEZA

(Continuare în pag. a V-a)

Spiritul revoluționar 
în acțiune

Cine vrea să realizeze ceva 
găsește totdeauna mijloacele 
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Munca stăpînește pămintul

...Ca Făt-Frumos
Sistrita este un 

oraș care tre
buie văzut in 

primul rind diminea
ța. Pentru cine-și a- 
mintește chipul ora
șului de acum cițiva 
ani, aburul lui cu- 
minte-patriarhal, izul 
medieval al arcade
lor și denumirea li
niștitoare de „oraș al 
pensionarilor", pen
tru acela, fluviile de 
tineri care se-ndreap- 
tă spre platforma in
dustrială, animația fe
brilă a unei dimineți 
de veritabilă citadelă 
industrială, ritmul și 
trepidația de mare 
centru urban pot să 
pară incredibile.

a avut loc o adevăra
tă ofensivă a indus
trializării, proprie 
unei epoci de tumul
tuoasă construcție cu 
poporul, pentru popor.

Aici, cu prile
jul unei vizite de 
lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
spus că „Bistrița va 
crește din punct de 
vedere industrial ase
meni lui Făt-Frumos,

ÎNSEMNĂRI

Există deci la Bis
trița două orașe.

care creștea într-o
lună cit alții Intr-un
an“.

Ce frumoasă și ce

Orașul vechi — păs
trat și conservat cu 
grijă, cu atmosfera lui 
medievală strecura
tă printre 
steagurile

arcade și 
breslelor,

printre povești să
pate în piatră.

Și orașul nou — a- 
cesta, uimitor și fer
mecător, semnul unei 
creșteri exponențiăle, 
cu miraculoasa lui 
platformă industrială, 
cu schimbarea men
talității, a structurii
socioprofesionale și a 
standardului de via
ță. Și a cîtor altor pa
rametri economici, so
ciali și sufletești.

Aici, in burgul cu
^amprente patriarhale

emoționantă această 
comparație ruptă din 
basmele românilor. Și 
cum a mai încălzit ea 
sufletele bistrițeni- 
lor ! Și la bine, și la 
greu, in focul luptei 
cu inerentele greu
tăți ale începutului, 
la construcții com
plicate și ucenicii la 
locul de muncă, la 
cursuri de policalifi
care și recalificare, 
atunci cind se-ncepea 
de la nimic un obiec
tiv de mare complexi
tate, oamenii aceștia 
repetau: dar orașul 
nostru e ca Făt-Fru
mos, crește intr-o zi 
cit alții intr-un an !

Și asta le plăcea 
atit de tare și le dădea 
o atit de mare încre
dere incit, rind pe

rind, s-au ridicat pe 
locul odinioară pus
tiu de dincolo de ca
lea ferată fabrica 
„Netex", de textile ne
țesute, fabrica de 
sticlărie-menaj, com
binatul de prelucrare 
și industrializare a 
lemnului, întreprin
derea de utilaj tehno
logic, întreprinaerea 
mecanică, fabrica de 
acumulatori, între
prinderea de produse 
electrotehnice. fila
tura de lină pieptăna
tă, țesătoria de măta
se...

Făt-Frumos este azi 
ceea ce acum zece ani 
promitea c-o să fie 
doar pe hirtie și-n 
machete.

Chipul orașului care 
se schimbă mereu- 
mereu n-are parcă as- 
tîmpăr; aflat sub zo
dia macaralelor, e 
stropit acum cu frunze 
galbene și poetice de 
plop.

O toamnă sfielni
că încă rătăcește pe 
străzile vechi cu po
vești bătrine și pe 
străzile noi cu povești 
tinere.

Bistrița e un oraș de 
văzut în primul rind 
dimineața. Și, dacă 
se-ntimplă să fie o 
duioasă dimineață de 
toamnă, cu atit mai 
bine!

Cleopatra 
LORINTIU

— Ne-ați spus mai 
devreme, tovarășă 
Maria Negoescu, că a 
fost un an vitreg pen
tru agricultură. Acum, 
ne spuneți că a fost 
un an cu rezultate 
bune și foarte bune. 
Așadar, an bun sau 
an rău T

— Cind spuneam că 
a fost un an vitreg 
pentru agricultură, 
mă gindeam că vre
mea n-a ținut nici o 
clipă cu noi. A plouat 
cind n-a trebuit ; n-a 
plouat cind a trebuit. 
Mai bătu și grindina... 
Acum e secetă. Cu 
toate acestea, pentru 
cooperatorii din Gruia 
este unul dintre anii 
cei mai buni. Am 
avut recoltă bună de 
griu și de orz. Porum
bul a rodit ca nici
odată. Bar și de mun
că a fost și este ca 
niciodată. Tocmai 
pentru că am suplinit 
prin muncă, prin 
efort ceea ce natura 
ne-a dat cu zgircenie.

— Și pămintul a ro
dit cu generozitate.

— Ca totdeauna 
cind il muncești cu 
drag. Pămintul acesta, 
cel mai fertil din cim- 
pia mehedințeană, are 
o singură „pretenție" : 
să te cunoască de stă- 
pin după cit de bine 
îl muncești.

Veniserăm aici, la 
Gruia, in inima cim- 
piei mehedințene, 
special pentru a o in- 
tilni pe Maria Ne
goescu, organizator de 
partid și președinte 
al C.U.A.S:C„ membru 
in biroul comitetului 
județean de partid și 
deputat în Marea 
Adunare Națională. 
Numai că la sediu — 
nici urmă de pre
ședinte al C.U.A.S.C. 
„E in cîmp, ni s-a 
spus — o mai caută și 
de la județ cineva. 
Doar ați văzut, ve
nind încoace, tractoa
rele la arat. Acolo e și 
tovarășa Negoescu".

...întoarcem. In
tr-adevăr, iată • trac
toarele. Plugurile

înaintează greu în 
pămintul ars de sece
tă. Bulgării mari din 
urma plugului nu pot 
primi astfel sămînța 
plinii viitoare. Coope
ratorii de la Gruia 
știu asta. Știu că bul
gării trebuie fărimi- 
țați și, de fapt, a- 
cesta e lucrul pe 
care-l fac acum. Cu 
ajutorul mașinilor, cit 
se poate. Cu „unelte" 
improvizate, prinse 
in urma plugului, și, 
mai ales, cu ajuto
rul uneltelor agrico
le „clasice" minui- 
te cu indirjire de 
brațul omenesc. Așa 
au procedat la semă
natul orzului pe cele 
1 100 hectare prevă
zute. Tot așa vor pro
ceda și cu cele 3 200 
ha pentru griu ; 1 350 
ha sînt, deja, gata să 
primească sămînța. 
„Tovarășa Măria ? A 
fost pe-aici acum 
două ceasuri. A ținut 
să vadă cit de bine 
mărunții e pămintul. 
A mai trimis ajutoa
re : cei pe care-i . ve
deți lucrind in urma 
mașinilor".

Nu putea fi în altă 
parte decit tot in 
cîmp, unde era zorul 
cel mare, și anume la 
culesul porumbului.

— Unitățile agricole 
din consiliul Gruia au 
cules și livrat la fon
dul centralizat al sta
tului peste S0 la sută 
din cantitatea de po
rumb contractată — 
ține să precizeze pre
ședintele C.U.A.S.C. 
Avem o recoltă boga
tă : peste 8 000 kg de 
porumb boabe la hec
tar. Timpul — chiar 
dacă pentru arat nu e 
cel ideal — a fost, in 
schimb, favorabil cu
lesului. Dar să știți 
că, indiferent de sta
rea vremii, cooperato
rii de la Gruia sint 
întotdeauna gata la 
timp cu lucrările. Nu 
mai departe, tot in 
acest an, am avut 
condiții vitrege la re

coltarea cerealelor pă- 
ioase. A plouat tot 
timpul, dar noi am 
reușit să stringent in 
opt zile întreaga re
coltă de pe 5 200 hec
tare.

Maria Negoescu este 
fiică a acestor locuri. 
Părinții ei au fost în
tre primele 7 familii 
care au înființat 
cooperativa agricolă 
de producție Pristol ; 
soțul ei este tehnician 
veterinar, aici, in 
Gruia ; ea, după ab
solvirea liceului agro
industrial de la Cala
fat a lucrat numai 
aici. în ținutul natal, 
unde-și are casa, 
pruncii șl tot rostul. 
Cooperatorii ii spun 
simplu „Măria" sau 
„Măria noastră".

— Măria ? Greu de 
găsit alt om la fel de 
energic, de harnic și 
dintr-o bucată ca ea 
— ne spunea ingine
rul Vasile Galea, di
rectorul S.M.A. Gruia. 
Unde nu te-aștepți, 
acolo se află si Cine 
încearcă să facă lu
cru de mîntuială și-a 
găsit „nașul" cu dinsa.

Și, intr-adevăr, a- 
veam să aflăm că, 
neobosită, Măria este 
cind la grădină, cind 
la ferma zootehnică, 
cind pe cîmp, totdea
una acolo unde este 
nevoie de măsuri e- 
nergice, de ordine, de 
mina și de ochiul 
gospodarului.

— Fiindcă, de fapt, 
ne mărturisește ea, nu 
e nici un secret în 
rezultatele pe care le 
avem. Ele iși au izvo
rul in munca și gin- 
direa noastră, a gos
podarilor din cimpie. 
Vă vor spune aceasta 
cei peste 3 000 de 
cooperatori care lu
crează la noi, la Gru
ia, și pe care pămin
tul ii cunoaște de 
stăpini și de gos
podari.

Anica F1ORESCU 
Virqiliu TĂTARU
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LA CULESUL $1 DEPOZITAREA RECOLTEI
- in fiecare zi, ritmuri înalte de lucru!

V
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URMAȚI-LE 
EXEMPLUL!

Au încheiat 
recoltarea porumbului 

județele
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J RECOLTATUL!

Culesul porumbului Suprafața rămasâ i
ț trebuie urgentat de recoltat '
i in județele (în hectare) ț

CONSTANȚA 25 300
TELEORMAN 23 700
SIBIU 18 300
MUREȘ 16 300
CLUJ 13 200
PRAHOVA 6 200

Prahova: EXEMPLELE DE HĂRNICIE Șl BUNĂ 

ORGANIZARE SĂ FIE URMATE DE TOȚI!

lui, 333 elevi și 11 profesori". Cite 
doi pe un rind. ei reușesc, fiecare, 
să adune aproximativ 200 kg stru
guri pe zi, 50 de tone e cifra-etalon 
a recoltei 'zilnice dintr-o singură 
fermă, dar ea e adesea depășită.

Cei cițiva elevi evidențiați în mod 
deosebit, al căror nume il notez in 
grabă. Adrian Preșa, Daniela Lescaie, 
Laurențiu Dionisie, Ion Bălănică, 
Ionel Verzia, Marinela Fulea, Lumi
nița Hodea, Chibura Caragea, vor
besc cu maturitate despre ajutorul 
pe care il dau asociației. Aceste zile 
de muncă — spune unul dintre ei — 
sînt ca o utilă lecție de dirigenție, 
făcută 'pe viu. „Cuminți, disciplinați, 
conștiincioși, aproape că nici n-aș 
putea remarca o clasă sau alta, toți 
lucrează cu aceeași răspundere" — 
adaugă ing. Magda Tița, șefa fermei 
2. unde se află la recoltat 230 elevi ai 
Liceului pedagogic din Constanța. 
Cantitatea de struguri recoltată pină 
la sfîrșitul zilei de 30 septembrie e 
grăitoare pentru hărnicia celor mai 
tineri culegători : peste 1 778 tone, 
ceea ce reprezintă, ne spune ing. Oc-

tavian Tița, directorul asociației, 
aproximativ 80 la sută din producție.

La amiază, soarele ține să amin
tească pentru citeva momente de tă
ria lui obișnuită pe aceste melea
guri. Un vint tăios anunță totuși că 
nici o clipă nu trebuie irosită în dru
mul recoltei spre hambare. „Sînt 
acum mobilizați in unitățile agricole 
— la Nazarcea, Murfatlar, Cernavo
dă, Ostrov, Aliman, Negru-Vodă, 
Tîrgușor, practic în. majoritatea uni
tăților agricole din județ — preci
zează prof. Grigore Bădescu, inspec
tor școlar, peste 50 000 elevi dobro
geni. Contribuția lor — o apreciază 
agricultorii — este însemnată la 
strinsul recoltei".

Sint doar citeva exemple, citeva 
mărturii ale efortului pe care șco
larii dobrogeni, exemplar. mobilizați 
împreună cu zecile de mii de locui
tori ai satelor, îl depun in această 
perioadă pentru a asigura roadelor 
toamnei un drum cit mai sigur spre 
hambare.

Costin TUCH1LA
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ÎN TOATE CENTRALELE ELECTRICE

- O TEMEINICĂ PREGĂTIRE

PENTRU SEZONUL RECE! (V)

Mai multă preocupare pentru
finalizarea reparațiilor

Cum se schimbă o men
talitate. k3 C.A.P. Chiojdeanca, 
din zona de deal a județului, recol
tatul porumbului s-a încheiat cu 
citeva zile in urmă. Unitatea a livrat 
la fondul de stat întreaga cantitate 
prevăzută. De asemenea, s-a inche- 
iat și semănatul orzului. In prezent, 
forțele mecanice și umane sînt con
centrate la semănatul griului. Nu 
mai departe, anul trecut, această 
unitate se inscria intre cele cu mari 
rămîneri in urmă la toate lucrările. 
Organizația de partid, consiliul de 
conducere, analizind rezultatele din 
anul 1985, au luat hotărirea fermă de 
a determina o cotitură radicală în 
propria activitate, ceea ce s-a și pe
trecut. La recoltatul porumbului, 
cultură aflată in terenurile din cîm- 
pie, munca a fost organizată exem
plar. Au fost amenajate in cimp spa
ții de cazare pentru cooperatori, bu
cătărie de campanie. S-a lucrat in 
schimburi prelungite. A fost rein
trodusă o veche tradiție țărănească 
da a se tăia cocenii numai noaptea, 
cu dublu folos. Noul președinte al 
cooperativei, inginerul Constantin 
Nistor, a dovedit spirit gospodăresc, 
încredere în forța și priceperea oa
menilor. Intr-adevăr, cooperatorii 
și-au dovedit că rezultatele bune ale 
unității depind în primul rind de ei.

Așa trebuie să se proce
deze ! 1“ momentuI de față, prin
cipalele forțe ale I.A.S. Dealu Mare 
sint concentrate la culesul viei. Se 
anunță o recoltă bogată, care nu în
găduie nici o clipă de răgaz. Iată de 
ce Constantin Banu. Ion Mitea, 
Aurică Popescu, Samson Baniță, îm
preună cu studenți ai Institutului de 
petrol și gaze din Ploiești, cu elevi ai 
unor licee din Cimpina și Urlați, 
zoreau ca recolta de struguri din 
anul acesta, de peste 10 000 kg la 
hectar, să ajungă cit mai repede la 
consumatori și în instalațiile de vi- 
nificație. Ambiția lucrătorilor de la 
I.A.S. Dealu Mare este de a deveni 
unitate-etalon in agricultura jude
țului. „Este răspunsul nostru — ne 
spunea Nicolae Bahrim, directorul 
unității — la vibrantele chemări 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresa
te nouă, agricultorilor din Prahova, 
la marea adunare populară din mu
nicipiul Ploiești, ca județul să-și 
aducă o contribuție mult sporită, pe 
măsura potențialului ridicat de care 
dispunem, la infăptuirea noii revo
luții agrare“.

Citeva ipostaze pentru 
gazeta de perete. La gazeta 
de perete din fața sediului consiliu
lui popular al comunei Tomșani ne 
atrage atenția o rubrică cunoscută : 
„Așa da" — „Așa nu !“. Sub titlul 
afirmativ — un articol despre echipa 
de fotbal, cu evidențierea unor ju
cători. La afirmația negativă, locul 
era gol. Deși aici multe ar.fi de tre
cut în legătură cu modul de organi
zare și desfășurare a campaniei 
agricole in această comună. Iată 
citeva ipostaze. în fața bufetului din 
satul Loloiasca, cîțiva săteni stăteau 
la taclale cu sticle de bere în mină. 
Magazinul alimentar alăturat este 
deschis pină la orele 10, contrar dis
pozițiilor organelor județene, pe mo
tiv că vor să-și îndeplinească planul. 
Pe ulițele comunei — forfotă mare. 
Deci citeva situații ce explică rit
mul necorespunzător la cules — 10 
hectare pe zi ! Jumătate din supra
fața cu porumb era nerecoltată, iar 
pe mai bine de jumătate din cea re
coltată producția se afla pe cimp. Și 
totuși, după spusele președintelui 
cooperativei agricole, Mihai Micu, 
numai in două zile au fost la trans
port doar cite două atelaje.

Am găsit și un alt exemplu pentru 
gazeta de perete amintită, la rubrica 
„Așa nu !“. Este • vorba de C.A.P. 
Drăgănești, unde, la sfecla de zahăr, 
în perioada 12—29 septembrie au 
fost recoltate numai 17 hectare. 
Adică un hectar pe zi !

De ce nu se preia pro
ducția ? Terenurile fermei Lo
loiasca a I.A.S. Dealu Mare, culti
vate cu porumb, inconjoară baza de 
recepție din această zonă, ceea ce ar 
putea crea impresia că nu sint pro
bleme cu transportul recoltei. Dar, 
surpriză ! Baza de aici, una dintre 
cele mai mari din județ, nu primește, 
din comoditate, porumbul boabe re
coltat mecanic, nici măcar de la fer
ma Loloiasca. ca să nu mai vorbim 
de cei din Albești, aflați la 10 kilo
metri de bază. Ca urmare, tot po
rumbul boabe este transportat la 
Ploiești, cale de 10 kilometri de la 
ferma Loloiasca și de 20 kilometri 
de la C.A.P. Albești. Rezultatul ? 
Consum nejustificat de combustibil 
și imobilizarea mijloacelor mecanice 
de recoltat. j

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii"

Satu Mare: TlRZIU, DAR BINE CĂ S-A GĂSIT

SOLUȚIA
Primarul comunei Vetiș, din ju

dețul Satu Mare, tovarășul Cornel 
Ardelean, ne semnala pe la mijlocul 
săptăminii trecute că în satul Oar, 
la ferma legumicolă a asociației din 
Satu Mare, se află în cimp mii și 
mii de kilograme de tomate, zăcînd 
recoltate în lăzi, în stare avansată 
de coacere, fiind în pericol de degra
dare. De veridicitatea afirma
ției primarului aveam să ne con
vingem chiar a doua zi, la fața 
locului. Dar aceeași situație am în- 
tilnit-o și la ferma din Păulești, 
aparținînd aceleiași asociații legu
micole. Aici, la Păulești, un grup 
masiv de elevi al școlii generale nr. 
2 — Satu Mare, efectua practica agri
colă la recoltatul tomatelor. Direc
toarea adjunctă a școlii, profesoa
ra Monica Benea. ne-a- declarat, 
vizibil necăjită de lipsa de finalita
te economică și educativă a muncii 
depuse de copii : „Culegem roșii de 
o săptămînă în lăzi, dar încă n-a 
venit nici o mașină să le ridice. O. 
bună parte din tomatele de consum 
recoltate s-au depreciat și, de aceea, 
unii elevi lucrează acum la sortatul 
acestora". Directorul asociației ne-a 
împărtășit la rindu-i mîhnirea sa și 
a lucrătorilor din subordine, deter
minată de slaba preocupare a 
I.L.F. și I.C.S.L.F. pentru pre
luarea și desfacerea tomatelor, pe 
care în acest an grădinile din județ 
le-au produs din abundență, ajun- 
gind pe unele parcele chiar la peste 
40 tone la hectar. Față de această 
situație se impune o precizare. în 
săptămină 15—21 septembrie, bună
oară, s-au dus în rețeaua comercia
lă 'sătmăreană cu mai puțin de 
5 000 kg roșii față de cele stabilite in 
grafic. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că, față de cerințele reale ale 
populației, comenzile unităților co
merciale au fost foarte mici.

Ne-am deplasat la unitățile de va
lorificare, respectiv la I.L.F. și 
I.C.S.L.F. Directorul I.L.F., tovarășul 
Vaier Munteanu, a căutat să argu
menteze că situația nu este proble
matică numai in județ, deoarece 
fiind un an cu abundență de to
mate, acestea nu-și pot găsi prompt 
desfacere comerț. Consumul

populației fiind, chipurile, acum re
dus în raport cu oferta de mari can
tități de roșii. în plus, este vorba, 
ne-a mai spus dumnealui, și de gra
dul rapid de perisabilitate a acestor 
legume, ceea ce-i face pe gestionarii 
magazinelor să fie precauți, nesoli- 
citînd mari cantități pentru a nti 
depăși procentajul admis de perisa
bilitate. întrucît tocmai făcusem un 
raid prin cîteva magazine ale 
I.C.S.L.F., am putut să constatăm și 
să-l informăm pe tovarășul director 
că „precauția" unor gestionari era 
atît de mare incit unele unități nu 
aveau roșii. în timp ce în altele, în 
care gestionarii au solicitat tomate, 
comenzile nu au fost onorate.

— Vom da mai mari cantități de 
roșii pe rețea, vom trece și pe la 
gestionarii care, deși n-au făcut co
manda pe ziua de azi, nu au tomate 
— s-a angajat brusc tovarășul di
rector.

într-adevăr, aveam să constatăm 
în scurt timp că în magazine au 
început să intre cantități mult mai 
mari de roșii. „Presiunea" tomatelor 
i-a obligat pe gestionari ca să mai 
resorteze marfa din galantar și să 
ofere spre vînzare tomate de mai 
bună calitate. Au apărut însă, ce-i 
drept, in depozitele magazinelor, 
cantități de tomate depreciate, care 
depășeau procentul admis de perisa
bilități. într-o atare situație, am 
încercat să găsim o soluție cu repre
zentanții celor trei factori — pro
ducători, I.L.F. și I.C.S.L.F. Și so
luția n-a întîrziat să se cristalizeze. 
S-a stabilit măsura ca toate cantită
țile de tomate depreciate din re
țeaua comercială . să fie preluate din 
nou de I.L.F. și destinate industria
lizării, recalculîndu-se. desigur, și 
prețul de valorificare pentru canti
tățile respective. Acum, cînd precau
ția gestionarilor nu mai este justi
ficată, creîndu-se premisele pentru o 
măi bună aprovizionare a populației 
nu rămine decît să întrebăm factorii 
responsabili de soarta tomatelor : de 
ce nu au căutat mai din -vreme so
luția pentru valorificarea acestor 
legume ?

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii

Pretutindeni se desfășoară o sus
ținută activitate pentru încheierea 
cu rezultate bune a planului pe 
acest an, primul din actualul cinci
nal. O importantă deosebită în în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
din fiecare sector de activitate o are 
asigurarea ritmică a energiei nece
sare, precum și economisirea seve
ră a tuturor resurselor energetice.

Sint cunoscute măsurile con
ducerii partidului, a preocupării 
statornice a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU pentru so
luționarea acestor probleme de ma
ximă însemnătate de care depinde 
bunul mers al întregii activități 
economico-sociale. îh acest sens, în 
vederea funcționării normale a sis
temului energetic național sint sta
bilite acțiuni concrete menite să 
asigure creșterea gradului de dispo
nibilitate a agregatelor energetice, 
respectarea termenelor planificate de 
punere in funcțiune a noilor capa
cități de producție, sporirea stocu
rilor de cărbune in depozitele ter
mocentralelor, efectuarea la termen 
și de calitate a reparațiilor și mo
dernizărilor planificate ș.a.

Ne aflăm în luna octombrie. Acum 
cînd se apropie sezonul rece, este 
momentul să ne întrebăm cu ma
ximă răspundere care este stadiul 
pregătirii centralelor electrice pen
tru această perioadă ? într-o suită 
de anchete am prezentat o serie de 
aspecte cu privire Ia asigurarea 
stocurilor de cărbune. Așa cum re
zulta din investigațiile efectuate, 
stocurile existente Ia termocentrale, 
cu două excepții — la Giurgiu și

Zalău — nu se situează încă la nivelul 
celor normate. Tocmai de aceea tre
buie să subliniem încă o dată că in 
aceste zile premergătoare sezonului 
rece este necesară o amplă mobili
zare din partea minerilor pentru a 
livra cantități sporite de cărbune 
în vederea asigurării consumului 
zilnic de la termocentrale și a rea
lizării integrale a stocului pentru 
lunile de iarnă. în același timp, o 
condiție de bază pentru desfășura
rea normală, la nivelul ritmurilor 
planificate, a activității unităților 
producătoare de energie electrică și 
termică o constituie, în prezent, fi
nalizarea grabnică a lucrărilor de 
reparații și modernizări ale instala
țiilor din centralele electrice.

în scopul creșterii puterii efectiv 
utilizabile a centralelor electrice și 
pregătirii lor pentru funcționarea la 
parametri superiori de siguranță în 
perioada vîrfului de iarnă, pe baza 
normativelor în vigoare și a con
statărilor tehnice. s-a întocmit un 
program de reparații a grupurilor 
și agregatelor energetice. în acest 
an sînt prevăzute peste 350 revizii 
tehnice, 250 reparații curente și 60 
reparații capitale și modernizări. 
Un volum important de lucrări și 
un efort financiar apreciabil. Desi
gur, acest program, care cuprinde 
întregul sistem energetic național, 
a fost întocmit pe baze realiste și 
nu este necesar să insistăm în nici 
un fel asupra importanței sau obli
gației îndeplinirii lui punct cu 
punct, la termenele prevăzute. Iată 
cum se prezintă sintetic situația 
reparațiilor în perioada 1 ianuarie 
— 1 octombrie 1986 :

Programat — MW Realizat — MW

Total putere medie In reparații
din care : 2 020,9 1 773.7 87,8

— în centrale pe cărbune 1 027,5 939,5 91.4
— in centrale pe hidrocarburi 689,2 551,5 80,0
— în centrale hidroelectrice 304,2 282,2 92,9

Așa cum se poate observa din ta
belul de mai sus, în centralele elec
trice a fost planificată o putere me
die în reparații de 
ce reprezintă peste 
puterea instalată a 
getic national. în 
program, un accent 
în principal pe repararea și îmbu
nătățirea funcționării grupurilor 
energetice. Totodată. avîndu-se în 
vedere o serie de greutăți întîmpi- 
nate în iernile trecute, au fost sta
bilite numeroase acțiuni pentru îm
bunătățirea activității din gospodă
riile de cărbune. Așa cum este și 
firesc, pină la această dată cele mai 
multe lucrări de reparații si mo- 
dernizări au fost finalizate. Insă cu 
toate rezultatele bune obținute in

2 020 MW, ceea 
10 la sută din 

sistemului ener- 
cadrul acestui 

deosebit s-a pus

Vilcea: UNII S1NT GATA CU RECOLTAREA, ALȚII

MAI DISCUTĂ... PREGĂTIREA CAMPANIEI

efectuarea unor' lucrări, trebuie 
spus că planul total de reparații pe 9 
luni nu a fost îndeplinit decît In 
proporție de 87,8 la sută. Cauzele 
restanțelor acumulate diferă desigur 
de la o centrală la alta, însă se pot 
desprinde o serie de aspecte de 
ordin mai general.

Pentru satisfacerea consumului de 
energie, lună de lună se întocmesc 
grafice de puteri ce trebuie rea
lizate de către fiecare centrală 
electrică. Ce se constată în cazul 
termocentralelor pe bază de cărbu
ne ? Nu este realizată producția de 
energie electrică planificată. Marile 
centrale Turceni si Rovinari func
ționează la capacitate redusă. Acest 
fapt determină serioase perturbații 
întrucît pentru echilibrarea balan
ței energetice trebuie menținute în 
exploatare o serie de grupuri care 
sînt planificate a intra în repara
ții. Astfel se înregistrează decalări, 
față de programele stabilite, cu 
efecte directe asupra fiabilității 
grupurilor și siguranței în funcțio
nare.

Pe de altă parte, datorită unei 
slabe activități de pregătire a repa
rațiilor, și a executării lucrărilor,

perioadele aprobate sînt depășite. Șl 
nu in ultimul rind nerealizarea pla
nului de reparații este determinată 
de intirzierea in asigurarea unor 
subansambie și piese de schimb. La 
grupurile de 330 MW nr. 1 — Tur
ceni, și nr. 6 — Rovinari continuă 
reparațiile capitale și aplicarea mo
dernizărilor cuprinse în programele 
aprobate, insă se înregistrează in- 
tirzieri la montaj datorită nelivrării 
la timp a unor echipamente de 
către întreprinderea „Vulcan" Bucu
rești. Astfel, la grupul nr. 6 Rovi
nari sint intîrzieri de peste 40 de 
zile la livrarea vaporizatorului, din 
care cauză nu s-a putut începe 
montarea acestui subansamblu. lu
crare de mare volum, care se în
scrie pe drumul critic. Din cele 1 300 
tone de echipamente pentru siste
mul de presiune al cazanului, care 
trebuiau livrate < eșalonat. unitatea 
sus menționată a asigurat numai 
120 tone serpentine de economizor. 
Totodată, în cazul unor furnizori nu 
a fost respectată ordinea de montaj. 
De menționat că Ministerul Industriei 
de Utilaj Greu a întocmit o serie de 
grafice de livrare a furniturii, dar 
care nu au fost respectate, iar ter
menele mereu aminate. Se impun 
măsuri hotărîte din partea furnizo
rilor de echipamente pentru solu
ționarea grabnică a acestor problem 
me de care depinde realizarea in
tegrală a reparațiilor planificate. 
Orice zi pierdută înseamnă zeci de 
megawați, care în perioada urmă
toare pot deveni indisponibili, afec- 
tind’obținerea puterii.

Atit lucrările de reparații, cit și 
cele de modernizări sint menite să 
conducă la creșterea fiabilității echi
pamentelor. în ultimul timp se re
marcă o îmbunătățire simțitoare a 
calității reparațiilor. Totuși, nu de 
puține ori, durata de funcționare a 
utilajelor reparate este încă mică 
în raport cu cea potential admisi
bilă. Tocmai de aceea se impune cu 
acuitate respectarea cu strictețe a 
tehnologiilor, maximă răspundere 
pentru finalizarea reparațiilor in 
cele mai bune condiții. Concomitent, 
este necesar să se întărească asis
tența tehnică și să se efectueze 
un control riguros al calității lucră
rilor pentru a elimina o serie de 
neajunsuri înregistrate la unele cen
trale electrice. Specialiștii din ca
drul Ministerului Energiei Electrice, 
al Centralei industriale de produ
cere a energiei electrice și termice, 
de la institutele de cercetare și pro
iectare de profil, de la unitățile fur
nizoare de echipamente trebuie să 
acorde un sprijin direct și operativ 
pentru rezolvarea problemelor care 
condiționează calitatea și termene
le de execuție ale lucrărilor de re
parații.

Mai există un volum mare de lu
crări, fapt ce necesită o concentra
re deosebită de forte, astfel incit 
toate capacitățile energetice să fie 
pregătite corespunzător pentru se
zonul rece. Desigur, acestei imperi
oase cerințe trebuie să i se subor
doneze eforturile, atît ale energeti- 
cienilor din centralele electrice, din 
antreprizele de specialitate, cit și 
ale colectivelor din unitățile din in
dustria construcțiilor de mașini, care 
trebuie să asigure livrarea integra
lă a pieselor de schimb prevăzute.

Din ultimele date înregistrate la 
direcția agricolă rezultă că in jude
țul Vilcea porumbul mai este de re
coltat de pe aproape 5 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 15 la sută. Sint 
in schimb o serie de cooperative 
agricole cum sînt cele din Grădiștea, 
Berbești. Mateești, Sinești, Crețeni, 
Pesceana, Gușoeni și altele, unde po
rumbul a fost strins de pe intreaga 
suprafață qpltivată.

După cum se poate observa din 
exemplele amintite. între unitățile 
fruntașe se numără și cele situate 
in vecinătatea bazinului carbonifer 
Berbești-Alunu. „încă de la declan
șarea campaniei agricole — ne spu
ne tovarășul Ion Ariciu. secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea minieră — noi am hotărît 
să venim cit se poate mai mult in 
ajutorul cooperatorilor. Aproape n-a 
fost miner care, după ieșirea din șut, 
să nu participe la culesul porumbu
lui. cu atit mai mult cu cit marea 
majoritate a ortacilor noștri locuiesc 
cu familiile lor chiar in Grădiștea, 
Sinești, Mateești. ca să nu mai spun 
de Âlunu sau Berbești". De altfel, in 
mod asemănător s-a procedat în 
toate localitățile din județ. De la 
tovarășul Voicu Axente. șef de sec
tor la comitetul județean de partid, 
am aflat că peste 30 000 oameni ai 
muncii din industrie care fac na
veta in diferite localități au fost, in 
timpul lor liber, alături de coope
ratori la recoltarea porumbului.

Mergînd cu trenul spre orașul Dră- 
gășani, unul dintre călători iși ex
prima nedumerirea : „Ce iute se 
schimbă cimpul ! — remarca acesta. 
Ieri, pe aici încă mai erau lanuri 
cu porumb. Astăzi, uite, nu mai sint 
nici coceni". Porumbiștea aparținea 
C.A.P. Ionești. La primăria comunei, 
ca și la sediul cooperativei agricole 
Ionești, n-am găsit pe nimeni alt
cineva decit cite un om de serviciu. 
„Primarul nostru — ne-a informat

primul — este în cimp cu oamenii". 
„Eu zic să nu-1 așteptați decît di- 
seară pe tovarășul Rizea (președin
tele cooperativei agricole) — ne 
avertizează al doilea. Acum e la fer
ma Mareea". Și într-o parte, și in 
cealaltă se aflau la cules peste 1 500 
de membri cooperatori. „Cu astfel 
de forțe — ne asigură tovarășul 
Paul Șehiopu. primarul comunei — 
în mod sigur vom termina culesul 
porumbului în maximum trei zile".

La fel. am bănuit că-1 vom găsi 
în cimp și pe primarul comunei Lă- 
dești. mai ales că aici porumbul mai 
este de recoltat de pe aproape un 
sfert din suprafață. Dar n-a fost 
așa. Tovarășul Gheorghe Rogojină, 
se afla la plenara comitetului comu
nal de partid. Ce probleme arzătoa
re or fi fost de discutat ne-am în
trebat. cînd comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole a interzis ca pe durata campa
niei de toamnă să se organizeze vreo 
ședință. Să auzi și să nu crezi. Joi, 
2 octombrie, de dimineață pină 
aproape de amiază, activul de partid 
al comunei, inclusiv specialiștii din 
cadrul cooperativei agricole au fost 
strinși în ședință să dezbată — ce 
credeți ? — raportul președintelui
C.A.P., Paul Rădulescu. privind pre
gătirea campaniei agricole de toam
nă și stadiul lucrărilor. Nu știm cit 
de „fierbinți" au fost dezbaterile, 
însă știm că tocmai această coope
rativă agricolă se află în coada uni
tăților din consiliul unic Lădești. în 
timp ce vecinii lor din comunele 
Roieștl, Măciuca. Stănești. Giulești 
se pregătesc să raporteze încheierea 
recoltării porumbului, ca si a celor
lalte lucrări agricole, la C.A.P. Lă
dești se discută pregătirea campa
niei de toamnă. Comentariile sint de 
prisos.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii''

Opnn păgubitoare
în transportul cărbunelui

Ion LAZĂR

Din gradina cooperativei agricole Cuzdrioara, județul Cluj, continuă să se livreze cantități apreciabile de legume ; 
dar culesul și transportul trebuie mult intensificate, aici aflindu-se cantități mari de produse

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE

Constanța: NOTA ZECE CELOR MAI TINERI

CULEGĂTORI
O zi senină, de octombrie, în cîm- 

pia dobrogeană. Ne îndreptăm spre 
unul dintre multele locuri unde ele
vii dobrogeni iși pun semnătura vie 
pe recolta acestui an. O suprafață 
întinsă, de pe care linia orizontului 
pare că dispare, cuprinde cele peste 
350 hectare plantate cu viță de vie 
ale Asociației economice intercoope- 
ratiste Chirnogeni. O vie sănătoasă, 
impecabil rinduită, lăsind din prima

clipă impresia de prosperitate. La 
ferma unu. inginerul Petre Manoliu 
ne intimpină cu regretul că e ultima 
săptămină in care, la recoltat, lu
crează elevii Liceului industrial nr. 
8 din Constanța. „Sint cei mai con
știincioși din ultimii cinci ani. Mun
cesc cu o dăruire extraordinară, cu 
grija de a nu pierde nimic din pro
ducție". „Avem astăzi in fermă, con
tinuă Elena Ulea, directoarea liceu-

Sarcinile contractuale îndeplinite exem
plar. iudetul Vaslui, porifmbul a fost recoltat de 
pe mai bine de 90 la sută din suprafețele cultivate, 
concomitent intensificindu-se și transportul. Ca urma
re a bunei organizări a muncii, un mare număr de 
unități au transportat și livrat la fondul de stat peste 
50 Ia sută din cantitățile de porumb prevăzute. Frun
tașe in această acțiune sint cooperativele agricole 
Albești și Costești, care au și livrat suplimentar la 
fondul de stat și F.N.C. peste 600 tone și. respectiv, 390 
tone porumb. Alte unități, intre care C.A.P. Arsura, 
Deleni, Rebricea. Dimitrie Cantemir, Corni-Huși, au 
transportat in bazele de recepție intre 75 și 90 la sută 
din cantitățile prevăzute. (Petru Necula, coresponden
tul „Scînteii").

Cil Sprijinul elevilor. La cooperativa agricolă 
din comuna Albota — Argeș, porumbul recoltat meca
nizat cu combinele este depozitat pentru scurt timp in 
cimp. in două arioaie bine organizate. Aici el este de- 
pănușat, lucrare executată repede și bine de 1 500 elevi 
de la școlile generale 3, 8 și 17 din Pitești. Porumbul 
este apoi încărcat în 16 capacități de transport și dus 
repede in bazele de recepție de la Costești. Pină acum 
au fost expediate mai bine de 2 000 de tone. (Gheorghe 
Cirstea, corespondentul „Scmteii").

Specialistul la datorie. Pe 0 solă a coope
rativei agricole din Rogova — Mehedinți mecanizato
rii cu trei semănători lucrează de zor. Inginerul-șef 
al unității. Cosma Damian, urmărește atent aplicarea 
tehnologiei stabilite, intervine atunci cînd consideră că

este necesar să fie mai bine reglată o semănătoare 
sau alta. în această unitate, griul va ocupa o suprafață 
de 500 ‘hectare. Cit s-a semănat pină acum ? Peste 340 
hectare. S-a lucrat deci repede, dar și bine. Și aceasta 
în condițiile lipsei umidității din sol, cînd terenul se 
lucrează anevoios. Un exemplu care poale fi urmat și 
de celelalte unități din județ. (Virgiliu Tătaru, cores
pondentul „Scînteii").

Spații moderne pentru păstrarea pro
duselor agricole. In iudetul Satu Mare> 0 datâ 
cu strîngerea roadelor toamnei, au intrat în funcțiune 
noi și moderne spații pentru păstrarea produselor 
agricole. La ferma Vetiș a Stațiunii de cercetare și 
producție pomicolă Viile — Satu Mare s-a dat în folo
sință un complex frigorific cu o capacitate de 5 500 
tone fructe. (Octav Grumeza, corespondentul „Scin- 
teii").

De la plantat pină la recoltat. în primă" 
vara acestui an, aproape 3 000 de elevi din județul 
Giurgiu au răspuns „prezent" la plantarea celor 400 
hectare cu tomate, aparținind I.P.L. Uzunu. Au parti
cipat și la lucrările de Întreținere, ori de cite ori s-a 
simțit nevoia unei prășile. Acum iși culeg roadele 
muncii și. in fiecare dimineață, la strigarea catalogu
lui, pe clase, răspund din nou „prezent" aproape toii 
cei ce au participat la plantat și la prășit. Campa
nia de recoltare se află în plină desfășurare pentru 
că în grădinile de la Uzunu mai sint de strins alte 
vreo 7 000 tone tomate. Este o recoltă bună, pe care 
elevii din județul Giurgiu o string cu grija și migala 
bunilor gospodari. (Ion Manea).

Intr-o serie de an
chete publicate in ul
tima perioadă în co
loanele ziarului nos
tru ne-am referit pe 
larg la cîteva din 
problemele esențiale 
care trebuie soluționa
te urgent pentru a se 
asigura funcționarea 
in cit mai bune con
diții a centralelor 
electrice în sezonul 
rece. Printre altele, 
am insistat .în mod 
special asupra necesi
tății completării stocu
rilor de cărbune in 
termocentrale. Moti
vele se înțeleg aproa
pe de la sine. In 
această perioadă, cînd 
vremea este incă fru
moasă, se poate lucra 
cu spor și mai ușor 
atît in carierele de 
extracție >a lignitului, 
cit șl in gospodăriile 
de combustibil ale 
termocentralelor. Tot
odată, acum se poate 
efectua operativ și 
transportul cărbune
lui, fără să se piardă 
mult timp la încăr
carea și descărcarea 
vagoanelor. Sint întru
nite deci condiții fa
vorabile pentru impul
sionarea acestei acti
vități, care în sezonul 
rece se desfășoară — 
după cum se știe și 
din experiența iernii 
trecute — deosebit de 
anevoios.

înțelegind cu
plină răspundere im
portanța sarcinilor ce 
le revin, minerii din 
majoritatea bazinelor 
carbonifere și-au mo
bilizat forțele și fac 
eforturi remarcabile

pentru a extrage și li
vra termocentralelor 
cit mai mult cărbune 
in această perioadă. 
Iată însă că zilele tre
cute am primit pe 
adresa redacției un te-

lex de la întreprin
derea minieră Voivozi 
prin care ni se comu
nică o situație cu to
tul nefirească (pen
tru a nu scrie altfel). 
Despre ce este vorba 7

.,Ne referim la telegrama nr. 57/22 09 1986 prin 
care Regionala de căi ferate Cluj interzice (?) 
încărcarea lignitului pentru întreprinderea elec- 
trocentrale Borzești și vă comunicăm surprinde
rea și profundul nostru regret pentru această 
măsură, luată unilateral, într-o perioadă cînd asi
gurarea stocurilor de cărbune la termocentrale 
este considerată o problemă de maximă însem
nătate și răspundere. Așa cum rezultă și din- 
tr-un articol apă/ut în ziarul „Scînteia". stocul 
de cărbune la I.E. Borzești era la data respec
tivă sub cel normat cu aproape 50 mii tgne. In 
aceste împrejurări apreciem că oprirea livrări
lor către I.E. Borzești va determina înrăutățirea 
situației. Precizăm că I.M. Voivozi deține în 
stoc cantitățile de lignit programate să se li
vreze la termocentralele Borzești și Oradea, ex
pedierea lor la nivelul planului 
condiționată 
goanelor și 
duselor".

zilnic fiind 
numai de asigurarea ritmică a na
de acceptarea la transport a pro-

întreprin-

de-

Cererea 
derii miniere Voivozi 
de a se ridica res
tricțiile în livrarea 
cărbunelui și de a se 
asigura ritmic vagoa
nele stabilite prin 
programul de trans
port — depus și ac
ceptat — nu numai că 
este absolut înteme
iată, dar nici nu ar fi 
trebuit să aibă motiv 
să... apară. Nu punem 
în discuție motivele 
pentru care Regionala 
de căi ferate Cluj • a 
luat o asemenea deci
zie. Oricare ar fi ele, 
situația creată dove
dește însă o înțelege-

re îngustă, departa
mentală a intereselor 
economiei
Activita en ne 
ferate trebuie 
organizată incit trans
portul cărbunelui- — 
ca de altfel al tuturor 
produselor 
facă potrivit 
melor 
nicidecum 
tisfacerea 
cerințelor 
naționale 
este singurul 
pe baza căruia 
poate aprecia 
intr-adevăr, 
tul merge pe

naționale. 
căU* 

astfel

să se 
progra- 

intocmite și 
invers. Sa
la timp a 

economiei 
■acesta 

criteriu 
se 

dacă, 
transpor- 

roate.

Ion TEODOR
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR ÎN ACȚIUNE
Dacă psrfecțiunea ar fi 

programată prin computer...

E sfîrșitul unei zile în care, 
poate că mai mult decît in alte
le, viata a scos în calea perso
najului nostru imaginar, în 
munca sa dificultăți sîciitoare, 
depășite cu greu sau care incă 
își așteaptă rezolvarea. Acum, 
seara, într-o clipă de răgaz cînd 
încărcătura de ginduri de peste 
zi se decantează, omul se lasă 
furat de un vis. Visează, cu 
ochii deschiși, o situație ideală...

Presupunind că e agricultor, 
ce ar putea visa ? „Ce bine ar 
fi, își spune el. ca toate să 
meargă strună... Cînd facem a- 
răturile și însămințările de 
toamnă, solul să nu fie nici 
prea umed, nici prea uscat, să 
meargă plugul ca uns, să în
toarcă brazdă adincă și mă- 
runtită. utilajele să lase în 
urma lor pămîntul neted, pu
fos și măzărat, să plouă nu
mai cit e nevoie pentru ca 
sămînța să germineze bogat și 
uniform... Să avem peste iarnă, 
tot timpul, un strat uniform de 
zăpadă, o plapumă bună pentru 
plantele care să crească sub ea 
și să înfrățească... Iar primă
vara, la fel, să vină nici prea 
devreme, nici prea tîrziu, cu u- 
miditate adincă în sol, cu tem
peraturi în creștere constantă, 
cu ploi moderate, cu un sol pe 
care să-1 poți pregăti și semăna 
ca în seră, să plouă în luna 'mai 
atit cit trebuie, să mai plouă 
puțin prin iunie cind o fi să se 
împlinească bobul la păioase, 
să fie timp frumos la seceriș... 
Și tot așa, toate condițiile na
turale. ca și celelalte condiții ne
cesare unui an agricol perfect 
să fie întrunite in chip ideal... 
Ce bine, ce frumos le-am scoa
te la capăt pe toate..."

Sau dacă personajul nostru e 
constructor, el visează un șan
tier în care, la săpături, roca să 
se desfacă în felii ca un calup 
de brînză, un deal cu agregate 
de toate sorturile să Se afle 
chiar alături, să nu plouă decît 
duminica și de sărbătorile lega
le (dar nu și atunci cind poate 
el circula cu mașina), utilajele 
să funcționeze fără probleme, 
să nu fie geruri și zăpezi peste 
iarnă (chiar dacă agricultorul 
vrea altfel), să nu fie călduri 
toride vara, șantierul să se afle 
în preajma unor localități în 
care locuitorii să fi învățat din 
tată in fiu meseriile de fierar- 
betoniști, dulgheri, macaragii, 
instalatori, mecanici de utilaje, 
montori etc. etc... „Să constru
iești în astfel de Con.ditii ar fi 
nemaipomenit !...“

Desigur, clipa de reverie a 
personajelor noastre e recon
fortantă, visul e cu adevărat 
frumos... Dar e doar un vis. 
Atit. In viață nu poate fi așa. 
Viața își impune oriunde și ori- 
cînd legile ei. Ea scoate în ca
lea celui care muncește piedici, 
dificultăți de tot felul, mai mari 
sau mai mici. Ploaia nu vine 
neapărat atunci cind o dorește 
agricultorul sau constructorul,

Gindirea creatoare 

generează mereu soluții

Orice construcție are un preț. 
Dincolo de costul ei exact, ma
terial. Un preț in efort uman. 
In tenacitate și abnegație uma
nă. în cutezanța și fermitatea, 
de asemenea, umane, de a duce 
la capăt lucrarea. Azi, în țara- 
șantier, elementele care intră în 
acest „calcul", al prețului stră
daniei oamenilor, relevă nu o 
dată -privirii împrejurări emo
ționante, care conferă dimen
siuni morale de aleasă și tulbu
rătoare frumușele revoluționară 
făuritorului noii orinduiri. Ale
gem un asemenea fapt — din 
nenumăratele posibile — petre
cut la remcdelarea, in prezen
tul fierbinte, a Dîmboviței. 
Eapt care pledează, prin el în
suși, pentru o idee. Pornim de 
la replica unui om al șantieru
lui :

— Transformarea Dîmboviței, 
lucrare unică pentru noi, ne-a 
obligat pur și simplu să luăm 
meseria de la capăt. Să renun
țăm mai intii și intii la tipare. 
Și nu-i lucrul cel mai ușor. De
cenii întregi iți intră în reflex, 
de exemplu, să torni betonul 
numai intr-un anume fel. Dar 
vine o zi cind... trebuie să ima
ginezi soluții nu general valabi
le — Dimbovița refuză așa ceva, 
se lasă greu invinsă — ci apli
cabile doar la un singur tron
son. uneori numai pe cițiva 
metri. Am făcut și facem aici, 
poate, cel mai temeinic exerci
țiu de gindire mobilă, îndrăz
nind continuu, repliindu-ne con
tinuu, pentru a pregăti noi ofen
sive, pentru a garanta reușita. 
Dacă ar fi să ne oprim numai 
la soluția devie ii apelor...

Soluția înseamnă de fapt cîte
va variante de soluții, valabile 
fiecare doar pe anume porțiuni 
de reconstrucție a riului. Unde
va. în apropierea Grozăveștiu- 
lui, captarea apelor a cerut im- 
plintarea in vechii.fi taluz a 
unui canal colector. Mai jos de 
Piața Unirii, riul a fost „mutat" 
în conducte și obligat să curgă, 
prin sifonare, pe mal, paralel 
cu strada; in timp ce i se pre
gătește noua albie. Soluție 
bună aici. dar. pe o altă porțiu
ne, neoperabilă. Operabilă este 
acolo curgerea prin casetele de 
beton, pregătite din vreme. Iată 
însă că, mai sus de Operetă, nici 
formula asta nu a convenit riu
lui. Și atunci apa a fost despăr
țită în două, în lungime, cu 
palplanșe adine înfipte. O vre
me, șuvoaiele au fost deviate 
pe una din jumătăți, lucrin- 
du-se întins pe cealaltă jumă
tate. Cind s-a terminat ce era 
de făcut, s-a schimbat '„maca
zul". Toate bune și la locul lor. 
însă in unele locuri palplamele 

constructorul sau minerul poate 
îritilni roci dure, exact atunci 
cînd se așteaptă mai puțin la 
așa ceva, siderurgistul nu va 
avea întotdeauna minereul de 
puritatea pe care și-o visează 
ș.a.m.d. Cel harnic, cel priceput 
și activ nu-și făurește imagini 
himerice ale unor condiții idea
le ; el știe să ia realitatea așa 
cum este și s-o înfrunte, să o 
supună cerințelor muncii lui și 
scopului final al acestei munci. 
Chiar și atunci cînd sînt întru
nite condițiile cele mai bune el 
știe că încă pot apărea greutăți 
neprevăzute, obiective ori su
biective, drumuri greu de stră
bătut. Și știe cum să le întim-, 
pine. Știe că lucrul cel mai im
portant este să cauți și să gă
sești „cheia", mijloacele de a 
depăși dificultățile. Dacă există 
o cale, o portiță de a ieși din- 
tr-o situație dificilă — și ea e- 
xistă aproape întotdeauna — cel 
dornic de izbindă, cel compe
tent, cel greu încercat in exer
cițiul succesului, cel angajat cu 
toată ființa lui în angrenajul 
efortului general al societății 
pentru progres și dezvoltare o 
va găsi neîndoielnic. Și tocmai 
acest fapt constituie motivul 
celor mai mari satisfacții, al 
mîndriei.

La recentul Congres al oa
menilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea :

„SA PORNIM PERMANENT 
BE LA CONCEPȚIA REVOLU
ȚIONARA DUPĂ CARE NU 
EXISTA PROBLEME CARE 
SA NUSEPOATA REZOLVA!". 
Intre calitățile omului societății 
noastre, curajul de â se angaja 
în rezolvarea unor situații difi
cile, a unor complexe probleme 
de muncă e poate cea mai de 
preț ; însumează pricepere, am
biție creatoare, abnegație fată 
de interesul general, respect 
pentru misiunea încredințată și, 
desigur, respectul omului față 
de sine însuși. Este ceea ce nu
mim — cu un termen atit de cu
prinzător — spiritul revoluțio
nar. Pentru că spiritul, atitudi
nea revoluționară nu sînt o sta
re în sine sau un termen ab
stract. nu se constată și nu se 
măsoară prin declarații, ci nu
mai și numai pe terenul fapte
lor. Confirmarea lor o dă fina
litatea muncii, viața.

Vom înfățișa -în cele ce ur
mează cîteva episoade ce vor
besc despre forța și frumusețea 
morală a unor oameni sau co
lective de oameni ai muncii care 
știu „să se bată" pentru a în
vinge dificultăți, pentru a face 
ca imposibilul să devină posi
bil, chiar dacă pentru asta e ne
voie să învingă cerbicia natu
rii sau. ceea ce uneori e chiar 
mai greu, mentalități, cutume 
adine înrădăcinate, prejudecăți,' 
inerții. în toate cazurile, forța 
succesului este tocmai angaja
rea in muncă a acestor oameni 
cu tot ce au mai de preț : ab
negație, energie,- inteligență, 
ambiție, generozitate, curaj.

n-au putut despărți riul. Au dat 
in adine de temeliile unor vechi, 
străvechi construcții, și „gardul" 
de metal n-a vrut să se afunde 
sub albie. Doar cițiva metri de 
îndărătnicie. Iar „meserie de la 
capăt", iar apel la altă soluție 
care a pus minți la lucru. Și 
s-a aflat mijlocul necesar. Și to
tul, intr-o cursă contra crono
metru. ' Și așa mai departe.

Ce numesc aceste episoade 
cuprinse aici în citeva cuvinte? 
Episoade pe care le aflăm in 
cronica atîtor bătălii încheiate 
ori in curs de desfășurare pe tot 
cuprinsul patriei ?

Mai presus de orice, ceea ce 
numea de curind secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : gindire 
creatoare. Mobilitate, spirit re
voluționar. Aflarea căilor, a 
mijloacelor de muncă și luptă 
pe care le presupune fiecare e- 
tapă de construcție, fiecare îm
prejurare. Angajarea in bătălia 
cu ceea ce, la primul impact, 
pare imposibil. In fond, angaja
rea luptei cu tot ceea ce reali
tatea ridică in fața omului la un 
moment dat. Iar realitatea ime
diată, ca și omul care vrea să o 
controleze, să o domine, are in
finită fantezie in crearea de 
„probleme". Dar omul, conectînd 
energia și inițiativa, hotărirea 
de a învinge, știe că totul poate 
deveni posibil. Sfidind tocmai 
imposibilul. Sfidare care, așa 
cum iși exprima părerea șantie- 
ristul de pe Dimbovița, are sorți 
de izbindă numai renunțind la 
tiparele rutinei. Adaptindu-te 
la posibilități, la situațiile nou 
create. Căutind formulele luptei 
și nu ale retragerii din fața 
greului. Acceptind provocarea 
imposibilului și actionind pen
tru a-1 transforma în posibil.

Sint toate acestea „cheile" cu 
care constructorul socialismului 
a știut să forțeze, în acești rod
nici ani, atitea porti ale reuși
tei. Sint „armele secrete", revo
luționare, ale făuririi noii 
Românii. Afirma de curind, cu 
patos comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „ATUNCI 
CÎND NE PROPUNEM SA FA
CEM CEVA, SA NE GÎNDIM 
CA ESTE POSIBIL — ȘI TRE
BUIE SA REALIZĂM, SĂ FA
CEM TOTUL PENTRU A ÎN
DEPLINI TOT CEEA CE ESTE 
NECESAR. NUMAI AȘA VOM 
ACȚIONA CA REVOLUȚIO
NARI".

Cîștigarea bătăliilor, în care 
făuritorul noii orinduiri se află 
angajat cu trup și suflet, 
în acest cincinal, reprezin
tă semnul de marcă al luptăto
rului revoluționar. Tip uman de

un fel deosebit pe scena isto
riei. comunistul care și-a gravat 
pe frontispiciul tuturor acțiuni
lor sale insemnele reușitei. Tip 
uman de un fel 'deosebit, ridicat 
pe scena istoriei construcției so
cialiste, care adună ca un uriaș

Scurtă istorie a unor 
fapte de laudă

Ne amintim totul perfect, ni
mic nu am uitat. Nici nu se 
poate uita, pentru că rar ni se 
întîmplase să dăm ochi cu o si
tuație ca aceea... Nu. nu existau 
aleile asfaltate de acum și nici 
grajdurile acestea construite 
după toate regulile unei zooteh- 
nii moderne. Pentru a înțelege 
mai bine ce s-a petrecut, să în
cercăm deci o rememorare suc
cintă a 'momentului aceluia.

Atunci, cu o vreme in urmă, 
îl căutam pe președintele 
C.A.P. din Colelia iălomi- 
țeană. Intr-un tîrziu, cineva 
ne-a îndrumat spre sectorul 
zootehnic. „Liță Stoica nu se 
mai desprinde de sectorul acela, 
dacă sector zootehnic se poate 
numi !“ — ne-a spus cel ce ne 
arătase drumurile președintelui. 
Aveam să-i 'înțelegem, mai 
apoi, mai bine remarca, în cli
pa în care am pătruns pe poar
ta sectorului amintit. Nici o că
rare să ajungi la grajdurile po- 
virnite. Doar noroaie frăminta- 
te de roți de tractor, de copitele 
vitelor. Am cunoscut atunci un 
Liță Stoica, președinte de 
C.Â.P., negru de supărare, în- 
dirjit de necazuri, rușinat de 
ceea ce ni se înfățișa privirilor. 
Ne întrebăm acum, intrind prin 
grajduri și văzind vitele fru
moase, curate, care. întorc ochi 
umezi spre noi, mai ales vitele, 
dacă sint aceleași. „Cum să fie 
aceleași ? — se miră de între
bare Liță Stoica, om parcă în
tinerit cu zece ani. Păi, nu vă 
mai amintiți cum arătau ace
lea ?“.

Știm foatte bine. Erau vreo 
sută de vaci, dacă puteau fi nu
mite așa... Anghel Mircea Dan. 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele C.A.P. din Grindu, 
care ne îndrumase spre Colelia 
să-1 cunoaștem pe proaspătul 
președinte „care-i chemat să ia 
taurul de coarne", ne-a spus cu 
zimbet amar „că sint vite fără 
picioare, stau tot timpul culca
te in așternut. Să vedeți ce în
seamnă nepriceperea, lipsa de 
interes, de spirit gospodăresc !“
— încheiase el. Și am văzut. Am 
avut plumb in suflet. „De unde 
o s-o porniți?" — l-am întrebat 
atunci pe Lită Stoica. „Nu știu
— a răspuns. Chibzuiesc. Și am 
să-i silesc pe toți să chibzuias- 
că. N-am să-i intreb ce au de 
gind. Ii caut pe cei care vor să 
muncească, pe cei care-și înțe
leg altfel menirea lor de țărani, 
pe potriva timpului de acum, 
așa cum ne cere secretarul ge
neral al partidului". Alte vor
be nu am mai scos de la el, în 
acea zi cu zloată...

Acum — da. putem sta de 
vorbă 1 Ii este la îndemînă, 
mărturisește el parcă din toa
tă ființa lui. Ar putea spune cu 
precizie că împreună cu consi
liul de conducere au pornit nu
mai și numai de la oameni, mai 
întii de toate. Pentru că acolo 
era cheia întregii rezolvări. „O- 
mul poate face totul, el poate 

magnet în jurul său marile 
energii, stimulează gustul com
petiției ; fapta sa indeamnă la 
acțiune, la performanță, Înflă
cărează conștiințele in sfidarea 
a ceea ce pare, la un moment 
dat, imposibil.

înflori locul — numai să vrea, 
să ințeleagă. să-și regindească 
munca și viața ! — gindește cu 
glas tare președintele. S-a ales1 
un nucleu de oameni hotăriti să 
muncească cu totul altfel decît 
pînă atunci, neștiind insă prea 
bine cu ce să înceapă mai in
tii. Pentru că toate păreau să 
ceară întiietate. S-au dus cu 
totii la Grindu. Au văzut, i-au 
siciit cu întrebările pe îngriji
tori, pe zootehniști, pe președin
te. Totul, acolo, respira bună 
organizare, competență, răspun
dere. Ca de la cer la pămint. 
cum se spune, dacă se gindeau 
la cooperativa lor.

— O asemenea comparație 
putea să vă descurajeze.

— Putea, dacă noi, cei putini, 
n-am fi știut că la rezultatele 
lor frumoase cei din Grindu au 
ajuns tot prin muncă îndirjită. 
Dar știam lucrul acesta. Și mai 
știam că putem conta pe aju
torul lor. Am făcut asa
nare, dezinfectare serioasă, 
am înlăturat un strat de pă- 
mînt și am pornit să ne fa
cem alte grajduri, luind ju- 
ninci de la Grindu și de 
la Smirna — ne spune, astăzi, 
Liță Stoica. E o poveste întrea
gă. Primul grajd ne-a costat 
1 260 000 de lei. Mult 1 Al doi
lea ne-am hotărît să-l facem în 
regie proprie, punîndu-i la trea
bă pe meseriașii noștri, câ«i a- 
vem in sat, dar lucrau prin alte 
părți. Și ne-a costat 840 000 de 
lei. Pentru al treilea ne-am pla
nificat 830 000 de lei. dar căpă- 
tind experiență, constructorii 
l-au scos cu 460 000 lei. Am fă
cut aleile de acces, adică am 
scos sectorul din noroi, ne-am 
străduit cu baza furajeră. Sint 
multe cifre concludente.

Sint, este adevărat. Ele ne 
sînt prezentate cu justificată 
mindrie. Notăm una : sectorul 
zootehnic aduce anual 17 mili
oane venituri, adică aproape 50 
la sută din veniturile C.A.P.

— Cum a fost posibil ? Cifre
le de acum trebuie să aibă o 
explicație.

— Au, nici nu se poate să nu 
aibă o explicație — ne încre
dințează Lită Stoica. Cită 
dreptate are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu afirmind că 
nu putem obține rezultate bune 
și foarte bune în muncă in eta
pa noii revoluții agrare dacă 
nu ne regindim radical felul, de 
a gindi munca și viața noas
tră ! Că trebuie să pornim, cu 
curaj, de la realități, să nu le 
ascundem, să nu ne păcălim pe 
noi înșine ! I-am adunat pe toti 
din sat. Și pe cei care învîrteau 
zece roabe pe zi pe vreun șan
tier, visînd la pensie obținută 
pe muncă putină. „N-o să mai 
apucați pensia, că plecați în 
zori cu naveta și> veniți în 
noapte cu naveta, pentru un 
ciștig pe măsura calificării 
voastre, adică mic — le-am zis 

de la obraz. Șl nici meserie nu 
invățați, că nu vă puteți tine și 
de șantier și de sat !“ Era pă
rerea mea personală, nu m-am 
sfiit să le-o spun, să-i silesc să 
gindească. «Care au fost hotă
riti, au învățat .— le-am arătat 
eu — și-și au locul lor în indus
trie». Pe meseriași, la fel, i-am 
convocat la acțiune. Aveam de 
construit în sat case, adăpos
turi pentru vite, magazine, 
școală. «Gîndiți-vă la toate as
tea — i-am îndemnat. Dar gîn- 
diți-vă repede. Poate că-s mai 
multe greutăți aici, acum, și n-o 
să cîștigați. la început, cine știe 
cit. dar scoțind satul din greu
tăți și viata voastră va arăta 
altfel».

Capacitatea de a înfrunta 

greutățile, știința 
de a cuceri performanța

Se spunea, se credea că în 
chiar marginea orașului nu 
prea s-ar putea face agricul-. 
tură ca lumea. în nici un caz 
ca în zonele „propriu-zisei 
agriculturi", adică acolo, în s%- 
teie „cu tradiție", îndeobște 
mai departe de oraș. La cerere, 
motivațiile veneau cu duiumul. 
Că orașul n-are tradițje agri
colă (dragă doamne, agricultura 
s-ar face cu „tradiție" și nu cu 
plugul). Că forță de muncă nu 
e, fiind ocupată în industrie 
(chipurile, orășenilor nu prea 
le-ar mai prii munca pe ogor 
și cintecul din zori al ciocir- 
liei). Că trotuar și concert nu 
rimează cu brazdă... Că polua
rea... etc...

La Tg. Mureș, la C.A.P. Mu
reșeni (Mureșeni — vechi car
tier al orașului. Cartier, nu co-, 
mună suburbană) a fost ales 
președinte, în 1970, un foarte 
tinăr tehnician agronom, Ilie 
Cheșa, născut la tară și orășe
nizat prin căsătorie. Coopera
tiva — „la pămint". Producții 
la hectar : 1 300 la griu. 1 700 
la porumb. 16 000 la sfecla de 
zahăr ș.a.m.d. I-a fost foarte 
greu tinărului președinte, pe a- 
tunci. Pentru că el. venind de 
la tară, știa că pămîntul. ori
unde, e pămint și trebuie să 
producă. Deloc nu pricepea că 
pămintul de lingă oraș ar putea 
fi altfel și că i s-ar aplica alt
fel de măsuri. Și nici n-a vrut 
să priceapă niciodată. Dacă-i 
pămint, trebuie muncit...........Si
dacă m-ati ales președinte — 
le-a spus el cooperatorilor — 
trebuie să mă ajutați să intro
ducem și aici disciplina agri
cultorului". Pămintul. răsfirat, 
insinuat uneori printre noile 
blocuri și intreprinderi (cu ele. 
cu întreprinderile s-a „bătut" 
să nu se Înfrupte din el fără 
limite, să nu-și arunce deseu- 
rile in cîmp, să nu croiască 
prin el drumuri alandala) a 
fost lucrat, din următorul an, 
ceva mai bine și a și dat pri
ma replică usturătoare preju
decăților : 3 800 kg de griu la 
hectar, 31 000 de kg de sfeclă. 
Cu insistentă, cu bătălii grele 
pentru respectarea tehnologii
lor agricole, pămîntul a început 
să producă de la un an la altul 
mai mult. Producind mai mult.

— Si i-ați convins ?
— Se vede că da. Pentru că 

întreg consiliul a luat om cu 
om, in fiecare sector, i-a anali
zat munca și gîndul de viitor. 
Pe delăsători i-artn trimis la 
.'plimbare. pe cei‘buni'șiide nâ1* 
dejde i-am încărcat cu răspun
deri. Nu s-a mai trecut cu ve
derea nimic. Și la cimp, la fel. 
Și ne-am uitat numai la oa
menii care pun mina pe carte, 
care-s nemulțumiți continuu cu 
cit știu și pot. Că plugăria și 
creșterea vitelor nu se mai pot 
face după ureche atunci cînd 
vorbim despre noua revoluție 
agrară. Cam așa stau lucrurile 
astăzi și mergem încrezători in 
pas cu cei mai buni.

cooperativa a putut să măreas
că valoarea normei convențio
nale, deci retribuția cooperato
rilor.. Au inceput să apară re
surse nebănuite : oameni pri- 
cepuți pentru zootehnie (care 
se ținuseră de o parte cînd 
acolo era dezordine), meseriași 
pentru diverse ateliere prin 
care cooperativa să-și rezolve 
singură toate nevoile, să nu 
plătească „servicii" și să valo
rifice alte și alte resurse, prin
tre care gunoi de grajd uitat 
prin curți de multă vreme. Se 
lucrase mult cu oameni tocmiți 
din afara cooperativei. S-a re
nunțat la ei pentru că. mer- 
gind bine treburile, au venit la 
muncă toți cooperatorii. Mereu 
exigent , și mereu prezent acolo 
unde era nevoie de aportul lui. 
mereu atent la tot ce se poate 
valorifica, scotocind noi și noi 
soluții pentru a se depăși toate 
măruntele sau marile piedici, 
președintele s-a văzut, cu 
timpul. înconjurat de oamenii 
cei mai buni, cei mai harnici, 
mai cinstiți, mai inimoși.

A fost de purtat aici o bătă
lie care a durat ani și care, nu 
de puține ori, a dat naștere la 
convulsii.

— Spiritul indisciplinei și al 
dezordinii se revoltă cînd este 
atacat fără cruțare — spune 
Ilie Cheșa. Te trezești cu in
trigi și vorbe de clacă. Trebuie 
să fii tare și să mergi pînă la 
capăt, să nu cedezi nici o clipă, 
să te adresezi conștiinței și 
mîndriei oamenilor și. pînă la 
urmă, adevărul muncii iese la 
lumină si își spune cuvintul 
prin realizări. Ne-am bizuit pe 
comuniști, pe capacitatea lor 
de a înțelege și de a acționa 
pentru a ne depăși limitele. 
S-a spus lucrurilor, pe nume 
cind a fost cazul, a fost stimu
lată ambiția și încrederea în 
forțele proprii atunci cind îsi 
scotea capul împăcarea cu me
diocritatea...

In 1984 — record pe țară la 
producția de sfeclă de zahăr : 
73 300 kg la hectar de pe toată 
suprafața. Producții curente 
la griu de 4 000—5 000 kg la 
hectar. La porumb 7 000—10 000. 
La orz — 5 000—6 000... La lapte 
2 700—3 000 de litri pe cap de 
vacă furajată. Multe sectoare 
de mică producție industrială 

(service auto, împletituri, căruțe, 
sucuri de fructe, bobinaj, con
strucții, cablaje auto ș. a.). Be
neficii anuale de multe mili
oane.

Ceea ce s-a petrecut la 
C.A.P. Mureșeni unde. în cițiva 
ani, pămintul. organizarea 
muncii, rezultatele economice 
au. fost scoase de sub negura 
mediocrității, realizindu-se ceea

Să-ți propui mult; 

să te bați pentru mult

Sint prinși cu totii într-un 
amplu proces de modernizare. 
S-au organizat pe mici colec
tive de cercetare științifico-leh- 
nică. fiecare colectiv urmărind 
realizarea unui pbiectiv precis 
al modernizării, o temă, ca să-i 
spunem așa, rezultată din dez
baterile care au avut loc in a- 
dunările generale ale oameni
lor muncii, în consfătuirile de 
producție. Deci acestor nuclee 
de cercetare și de finalizare 
practică a cercetării li s-a în
credințat, in fond, traducerea in 
fapt- a hotăririlor luate de în
tregul colectiv muncitoresc al 
întreprinderii de mașini-unelte 
din Arad. Garanția realizării a- 
cestui program integrat, com
plex ? Tinerețea cercetătorilor, 
temeinica lor pregătire profesio
nală, pasiunea lor pentru pro
blemele noutății tehnice și 
științifice, capacitatea lor de 
a-.și gindi lucrul la nivelul de 
dezvoltare viitoare a uzinei.

— Sînt suficiente aceste ca
lități ? — am întrebat noi. Și 
cum pot fi ele probate, prin ce 
au fost dovedite, concret, pen
tru a fi luate în considerare in
tr-o uzină în care, de fapt, 
noutatea tehnico-științifică a 
fost, tot timpul, in prim plan 
de-a lungul anilor... Ce se poa
te realiza dincolo de mașini- 
unelte la temă, cu comandă nu
merică. în care electronica iși 
spune apăsat cuvîntul ?

— Cam multe întrebări 
deodată — ne dă, zîmbind, re
plica, inginerul-șef al Întreprin
derii, tovarășul Petru Valentir. 
Prin natura produselor noastre 
trebuie să fim' mereu în frun
tea schimbărilor. Gindiți-vă, 
producem mașini-unelte. care 
determină, la rindul lor. schim
bările, progresul, în restul in
dustriei. Pe tărimul cuceririlor 
revoluției tehnico-știintifice sin- 
tem hotărîti să fim primii in 
aplicarea lor, nu putem rămî- 
ne în urmă — de atîtea ori se
cretarul general al partidului a 
evidențiat cu putere acest lucru, 
referindu-se la evoluția între
gii economii naționale — ne-am 
condamna singuri la depen
dentă economică pentru mult 
timp...

— Un proces deloc comod 
pentru dumneavoastră.

-r>Gamoditatea. in domâniul 
nostru — al tehnicii de virf — 
este o noțiune total neavenită, 
că să mă exprim diplomatic. 
Să vă explic ! Cu vreo zece ani 
în urmă, uzina a fost dezvolta
tă pe serie mare — strunguri 
universale, moderne pentru vre
mea aceea, producind insă și 
unicate, in cantități reduse. 
Prin anii 1981—82 s-a pus acut 
problema eliminării importului. 
Am fost primii care am sim
țit ca un șoc această sarcină. 
Am fost puși in situația de a 
aborda direct al doilea profil de 
fabricație, cu prioritate — ma
șini la temă date de benefi
ciar — comandă care-ti impu
ne să realizezi utilajul .in 6—12 
luni, maximum. A gindi pen
tru lucrul de serie e una, și 
cu totul alta pentru unicăt. Mă 
înțelegeți ?

— Deci organizare rapidă, 
efort intens de gindire crea
toare.

— Schimbați termenii ecua
ției : am reorganizat gindirea 
fiecăruia, reorganizind cu su
plețe munca tuturora. Proble
ma era să schimbăm rapid op
tica — și a noastră, și a furni
zorilor. Vedeți, problema e 
mult mai largă și mai compli
cată, cu implicații mult în a- 
l'ara uzinei. Trebuie să știi să 
sacrifici, să renunți din mers 
la obișnuințe, la comodități teh
nice — să le numim așa. A 
fost greu și este greu, dar, as- 
cultați-mă pe mine, sînt. pină 
la urmă, renunțări plăcute, dau 
satisfacții. îl supune pe fieca
re la verificarea propriei capa
cități creatoare, il dinamizează.

— Si dacă omul nu reușește 
la această probă ?

— Reușita depinde numai de 
el. Nu există „nu se poate" — 
cum afirma cu tărie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
Ill-lea Congres al oamenilor 
muncii. Totul se poate dacă 
vrei, dacă ai ambiție, 'dacă ești 
conștient de necesitate. Mă în
trebați, la un moment dat, ce 
se mai poate face „dincolo" de 
mașini-unelte la temă, cu co
mandă numerică ! Să știți, nu 
este maximum ! Ne-o dovedesc» 
aceste nuclee de cercetare, fan
tezia lor științifică. Vă reco
mand să cunoașteți cițiva din
tre acești cercetători. încercați 
să le surprindeți modul de a 
gindi și acționa. Sînt dintre acei 
oameni care nu așteaptă, sarcini, 
ci iși impun singuri, conștienți, 
sarcini dintre cele mai dificile.

Am urmat îndemnul. Iată-i, 
într-o prezentare succintă, pe 
cițiva dintre acești tineri an
grenați trup și suflet, dar mai 
ales cu mintea. într-o acțiune 
de amploare pentru dublarea 
rapidă a productivității muncii.

Inginer Viorel Codrean, șef 
al secției proiectare tehnologi
că. Pornit în viată ca muncitor 
lăcătuș.

— Da. a fost un efort. Dar 
care este sensul vieții omului ? 
Cunoașterea noului ! Și care 
este cea mai mare dorință a 
Iui ? Dorința de perfecționare ! 
I.ucrăm la crearea de celule 
flexibile de fabricație — ma
șini-unelte moderne dotate cu 
manipulator, robot și centru de 
comandă computerizat. Nivelul 
mondial in domeniu te obligă 

ce părea de nerealizat aici, este 
doar una din infinitele forme 
de manifestare ale spiritului 
revoluționar. Un exemplu de 
ceea ce se poate face atunci 
cind iși dau mina capacitatea 
de a vedea și evalua piedicile 
cu acțiunea ofensivă pentru a 
se depăși bariere și limite și a 
se ajunge la miezul dulce al 
succesului.

să gindești, ■ să creezi mereu 
noul, să-1 impui.

Inginer Dumitru Biriș, pro
iectant electronist. Fost lăcătuș, 
de asemenea.

— M-a pasionat electronica. 
Si mi-am schimbat profilul. Nu 
se poate fără policalificare și 
specializare. înseamnă că te 
condamni singur la stagnare. 
Să nu gîndești dincolo de 
strungul tău, să-ți scape infor
mația tehnică proaspătă — e o 
resursă economică, să știți ! — 
șă n-o aplici ? Ajungi să te 
înlături singur din competiția 
noului. Urmez cu pasiune. îm
preună cu zeci de al ti tovarăși 
de muncă, un curs informațio
nal. Noile limbaje tehnice re
prezintă ziua de mîine. Lucrez 
la Un dispozitiv de afișare co
nectat la centrul nostru de 
calcul. Ajută la tipizarea re
perelor. Și sint mii de repere...

Inginer Mircea Elisei, de la 
secția de proiectare acțiuni hi
draulice la mașinile aflate pe 
flux.

— Lucrez la o temă privind 
sculele complexe, urmărind re
ducerea de 5 ori a manoperei 
și creșterea de 5 ori a. produc
tivității muncii. Știți, există o 
singură 
virf !

cale — domeniul de

Inginer Eugen Crăciun. A
terminat institutul la Iași, în
1980. A trecut mai întîi pe la
montaj, care este, după părerea 
sa. o pepinieră pentru inginerii 
proiectantă Se ocupă în pre
zent de implementarea auto
matizării pe celulele flexibile 
de fabricație. A terminat acum 
un proiect de manipulator sec
vențial pentru strungurile semi
automate. Uzina l-a și lansat 
în fabricație. E un preludiu la 
celulele flexibile ? Poate !

— Ce este, în fond, celula 
flexibilă ? Un sistem automat, 
care include 2—3 mașini-unelte, 
un dispozitiv automat de ali
mentare cu piese, un sistem 
central de comandă, caje poar
tă dialog permanent cu mașina 
și robotul. O discuție electro
nică.

— Bine, și strungarul ? Ce se 
intimplă cu el ?

— Strungarul ? Trece în spa
tele mașinilor. Devine . practic 
un electronist,; el programează, 
el supraveghează. Deci re
calificare superioară. Omul, 
cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu poate fi 
înlocuit. Totul pornește de la 
el. Dar omul, el însuși, trebuie 
să evolueze conștient, să cre
eze creindu-se pe sine însuși. 
Adică, reconstruindu-se, regîn- 
dindu-și condiția umană și pro
fesională din toate punctele de 
vedere.

Sînt doar cițiva dintre cei 
foarte mulți din uzina arădea
nă, angajați plenar în procesul 
de modernizare rapidă, obiectiv 
al întregii noastre industrii so
cialiste stabilit de cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului. 
Cițiva dintre cei foarte multi 
care nu așteapta întrunirea 
„condițiilor ideale", nu recurg 
la actul de creație din import 
pentru a promova progresul, ci 
făuiesc ei inșiși aceste condiții, 
defrișind, prin efort propriu, 
drumuri noi in munca lor, 
creînd pasionați tehnică nouă, 
de virf, românească. Cițiva din
tre cei foarte multi care, in 
climatul de efervescentă crea
toare al acestui timp, nu aș
teaptă sarcini, cum afirma in
ginerul-șef, ci iși impun sar
cini. conștienți de exigentele 
viitorului.

★
Tara trăiește o etapă de mare 

angajare patriotică acum, la 
început de cincinal. Avem un 
drum clar jalonat pînă in anul 
1990. pină la finele acestui se
col și mileniu. Avem o operă 
grandioasă de înfăptuit : socia
lismul și comunismul pe pâ- 
mintul României. Și mai avem 
bogăția cea mai de preț despre 
care vorbea de curînd, cu 
mîndrie, la Congresul oa
menilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : poporul 
român, liber și stăpîn pe mun
ca sa. pe destinul său. Poporul 
român care. sub conducerea 
Partidului Comunist Român, dă 
bătălii decisive pentru a urca 
patria pe noi trepte de progres 
și civilizație. O bătălie adese
ori eroică, in care nu puține 
obstacole trebuie învinse, nu 
puține drumuri trebuie croite 
cu îndrăzneală. O bătălie care 
presupune angajare revoluțio
nară. știinta de a antrena ener
giile, spiritul novator, întregul 
potential de inteligență și crea
ție de care dispunem.

Nu-i ușor urcușul. Dar piscu
rile propuse pot fi si trebuie 
cucerite. în numele înfloririi 
continue a patriei socialiste, 
care să se înalte și mai mindră 
în rîndul celorlalte țări ale lu
mii. în numele fericirii între
gului popor — țelul suprem, 
esența politicii partidului nos
tru.

Iată generatorul de optimism 
și încrederi. Iată măreția flu
viului care adună apele tutu
ror energiilor creatoare, in 
măsură să apropie ziua de 
miine. în măsură să biruie 
orice greutăți. în măsură să 
adauge noi victorii la glorioa
sa cunună de victorii dobîndi- 
te în această epocă de libertate 
și destin demn, de ctitorii fun
damentale. fără precedent în 
istoria poporului nostru.

Pagină realizată de 
Mihai CARANF1L 
Dionisie ȘINCAN 
Ilie TANASACIIE

vechii.fi
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Complexitatea sarcinilor izvorite 
din documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, din hotăn- 
rile plenarelor C.C. al P.C.R., din 
prețioasele orientări formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. impu
ne — ca o necesitate obiectivă — 
perfecționarea continuă a intregii 
munci politico-organizatorice in ve
derea înfăptuirii neabătute și in 
bune condiții a hotăririlor de partid 
și legilor țării, a programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei.

La Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din 23—24 iunie a.c„ secre
tarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. sublinia : 
„Avem un plan de largă perspecti
vă ; avem un număr important de 
programe care, 
împreună, asigu
ră dezvoltarea ar
monioasă și în
făptuirea neabă
tută a Hotăririlor 
Congresului • al 
XIII-lea al parti
dului. Acum hotă- 
ritoare sint acti
vitatea organiza
torică, munca de 
realizare in via
tă a planului și 
programelor!". Cu 
prilejul recente
lor vizite de lucru efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa 'Elena Ceaușescu. într-un 
șir de județe ale țării, in cuvintările 
rostite la marile adunări populare, 
în analizele efectuate cu birourile 
comitetelor județene de partid res
pective. secretarul general al parti
dului a reliefat cu putere cerința in
tensificării muncii organizatorice, 
perfecționării stilului și metodelor 
de muncă in vederea infăptuirii ho
tăririlor de partid și legilor țării, a 
programelor adoptate de Congresul 
oamenilor muncii.

în scopul realizării acestor dezide
rate majore, organizația noastră 
municipală de partid are în pre
ocuparea sa permanentă cunoașterea 
temeinică a hotăririlor de partid și 
de stat, organizarea controlului în
deplinirii acestora asigurînd înfăp
tuirea lor la termen și in bune con
diții. in scopul obținerii unei efi
ciente sporite in toate domeniile de 
activitate. Programul de instruire a 
aparatului de partid, a activiștilor 
instructori, a secretarilor organiza
țiilor de partid cuprinde de fiecare 
dată studierea si seminarizarea ho
tăririlor C.C. al P.C.R.. a cuvîn- 
tărilor rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, la diferite foruri 
naționale, cu prilejul vizitelor de 
lucru in diferite județe ale tării, a 
instrucțiunilor C.C. al P.C.R.. a unor 
legj. decrete și acte normative.

Tezaur de cultură nouă 
și veche

La Poiana cu Schit, din comuna 
Scinteia,' județul Iași, într.-adevăr o 
frumoasă poiană aflată in mijloc 
de pădure seculară, a avut loc re
cent un veritabil eveniment cultu
ral ■ incheierea primei ediții a Ta
berei naționale de sculptură, ce și-a 
desfășurat activitatea aici între 1 
august — 7 septembrie, și trecerea, 
cu acest prilej, in patrimoniul cul
tural local a lucrărilor realizate de 
un număr de 10 sculptori din Bucu
rești. Baia Mare și Iași. Aceste noi 
valori culturale, prezentate chiar 
de autori in ordinea amplasării lor 
în spațiul muzeal, care se consti
tuie el însuși într-un muzeu, na
tural, sint următoarele : ..Umbra" 
(Alexandru Galai), '..Scaunul vechi 
al lui Stefan" (Aurel Vlad), „Odih
na haiducului" (Vasile Ivan), „Pia
tră de hotar" (Mihai Istudori. „Uro- 
boros" (Romelo Pervolovici). „As
pirație" (Dan Covătaru). „Trilogie" 
(Dumitru Căileanu), „Moment vo- 
tiv" (Dumitru Juravlea) și, în 
în sfîrșit, „Eterna trecere" (Traian 
Moldovan) care încheie ciclul lu
crărilor primei ediții a taberei. 
„Această lucrare și toate la un loc 
lasă să curgă timpul spre ediții’e 
viitoare, să se realizeze mereu alte 
lucrări, cu noi simboluri ale vie
ții noastre, să se realizeze acea îm
pletire intre tradiție și contempo
raneitate cu trecere in viitor ; 
acesta ne-a fost gindul cînd am 
deschis această tabără de creație 
aici, la Poiana cu Schit" — ne spu
ne Dan Covătaru, directorul ta
berei.

Ne îngrijim, de asemenea, ca de 
fiecare dată analizele din plenarele 
comitetului .municipal de partid, din 
ședințele de birou xși secretariat sau 
dezbaterile cu activul de partid să 
fie urmate de adoptarea de hotărîri 
sau măsuri corespunzătoare. în anul 
1985 și semestrul I al acestui an au 
fost elaborate și adoptate 163 de pre
vederi ale diferitelor hotăriri sau 
planuri de măsuri. în același timp, 
B sarcină prioritară în activitatea 
noastră o reprezintă urmărirea ri
guroasă a felului in care se" în
făptuiesc hotăririle Comitetului Cen
tral al partidului, precum și cele ale 
comitetului județean de partid. 
Avind în vedere că la nivelul dife
ritelor organe de conducere de 
partid și de stat se adoptă un număr 
apreciabil de măsuri — care necesită 

Perseverență și responsabilitate 
în aplicarea hotăririlor de partid și de stat

o evidență clară pentru a avea per
manent o imagine de ansamblu, cu
prinzătoare asupra a tot ceea ce s-a 
hotărit — organele și organizațiile 
de partid folosesc diferite forme sau 
sisteme de evidență pentru urmă- 
rirdh îndeplinirii hotăririlor. Ince- 
pind din acest an, spre exemplu, 
pe lingă fișele de evidență grupate 
pe categorii de hotăriri pe care le 
folosește comitetul municipal de 
partid, a fost introdus la toate or
ganizațiile de partid din municipiu 
un sistem unitar de evidență a ur
măririi infăptuirii hotăririlor orga
nelor superioare de partid și de stat 
și a propriilor hotărîri. Acestea cu
prind specificații care se referă la 
cine a elaborat hotărirea și data 
elaborării, conținutul hotărîrii. ter
menul de realizare, cine răspunde 
de înfăptuirea hotărîrii. modul de 
rezolvare și valorificare a hotăririi, 
observații.

în lumina indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind parti
ciparea activului, a cadrelor la acti
vitatea din unitățile economice, 
acolo unde se hotărăște pînă la urmă 
realizarea planului și rezolvarea pro
blemelor, ne ingrijim ca marea ma
joritate a timpului nostru să il 
afectăm îndrumării și sprijinirii acti
vității politico-organizatorice din 
aceste unități. Organizăm cu regu
laritate. pe baza planului unitar, 
controale complexe și pe domenii de 
activitate, la care participă cadrele

Ion Muscalu, primarul comunei, 
vorbindu-ne despre această iniția
tivă culturală. ne face cunoscute și 
ajte preocupări menite să pună in 
valoare condițiile locale : „Pentru 
că pe raza comunei Scinteia s-au. 
descoperit urme de viețuire stră
bună (tocmai din neolitic — vase 
întregi din timpul culturii Cucu- 
teni A, de pe vremea dacilor — 
117 morminte și o așezare din sec. 
II—I î.e.n., și, în sfîrșit, rămă
șițe medievale ale unor ctitorii din 
vremea lui Ștefan cel Mare și Va
sile Lupu) am organizat un punct 
muzeistic cu astfel de descoperiri, 
dar și cu obiecte noi. împletirea 
intre tradiție și contemporaneitate 
o facem cu vase de ceramică co~ 
piate, aidoma celor cucuteniene, de 
către olarul de azi al satului. Con
stantin Moraru. Avem in plan și 
repararea și completarea conduc
tei vechi din olane, despre care se 
crede că ar fi fost construită de 
Ștefan Vodă către o curte a sa 
in partea locului și prin care 
curgea apă minerală de la un iz
vor ce țîșnește și astăzi dintr-o 
coastă împădurită. Vom face tot ce 
depinde de noi să punem în va
loare urmele trecutului, ale civili
zației materiale și spirituale a 
înaintașilor, incadrindu-le in salba 
noilor valori ale civilizației so
cialiste pe care o edificăm in 
acești ani pretutindeni in țară".

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii" 

de partid, ale organizațiilor de masă 
și obștești, cadre din organele de 
stat, specialiști din diferite sectoare 
de activitate. în cadrul acestor con
troale se urmărește modul- cum se 
înfăptuiesc hotăririle de partid și de 
stat, cum se respectă și se aplică 
legile tării, instrucțiunile și actele 
normative care reglementează acti
vitatea economico-financiară, prin
cipiile mecanismului economico-fi- 
nanciar, ale autoconducerii muncito
rești, ale putogestiunii și autofinan
țării, cum se realizează programele 
prioritare privind creșterea producti
vității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie. Cu deosebire se analizează 
modul în care organele și organi

zațiile de partid, conducerile colec
tive din unitățile economice se ocu
pă de aplicarea programelor de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a proceselor de producție. 
Aceeași atenție acordăm. in cadrul 
activității de îndrumare și control, 
problemelor ce privesc perfecțio
narea continuă a stilului și metode
lor de muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid, manifestarea 
puternică a democrației interne de 
partid și a celei muncitorești revo
luționare, activitatea politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă, spriji
nirea organizațiilor de masă și 
obștești.

Pe lingă activitatea de îndrumare, 
sprijin și control, folosim in mod 
curent metoda de a raporta în 
plenarele comitetului municipal de 
partid, ale comitetelor de partid din 
întreprinderi, instituții, unități agri
cole despre modul in care participă 
membrii organelor de partid respec
tive la activitatea de realizare in 
practică a hotăririlor de partid și de 
stat, a legilor țării, a sarcinilor ce 
le revin direct din acestea. De ase
menea, în ședințele biroului și secre
tariatului comitetului municipal de 
partid, secretarii organizațiilor de 
partid, cadrele de conducere din 
unități economice și instituții rapor
tează despre modul în care traduc in 
viață prevederile hotăririlor de 
partid și de stat. în ultimul timp au 
prezentat rapoarte sau informări 
secretarii organizațiilor de partid de 
la întreprinderea de alumină, între
prinderea de subansamble și piese 
pentru mijloace de transport, între
prinderea „Solidaritatea", cooperati
va ,.Electrometal", întreprinderile 
„Drum Nou", „Miorița", „înfrățirea", 
„Crișul", „Sinteza", întreprinderea 
județeană de producție industrială și 
prestări de servicii, întreprinderea 
județeană de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile. Com
plexul C.F.R.. Direcția de poștă și 
telecomunicații. Stațiunea de cerce
tă”! agrozootehnice, liceele între
prinderilor „înfrățirea", „Sinteza" și 
altele.

în practica biroului și secretaria
tului comitetului municipal de partid 
s-a incetățenit, de asemenea, metoda 
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desfășurării a cit mai multor anali
ze la fața locului, în întreprinderi, 
privind preocuparea organelor de 
conducere colectivă pentru înfăp
tuirea hotăririlor de partid și de 
stat. Asemenea analize au avut loc 
Ia întreprinderea „Solidaritatea", 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui, întreprinderea mecanică Ora
dea, întreprinderea mecanică pentru 
piese de schimb. întreprinderea de 
sere și altele.

în întreaga activitate de în
făptuire a hotăririlor de partid și de 
stat ne cerem în primul rînd nouă 
înșine, activiștilor de partid., dar si 
tuturor comuniștilor cu funcții de 
conducere să dovedim in toate îm
prejurările fermitate și perseverență, 
spirit de răspundere și combativitate 
revoluționară pentru a înfăptui in 

mod exemplar 
sarciniws ce ne 
revin din aceste 
hotăriri. ca și pe 
baza indicațiilor 
si orientărilor 
formulate de se
cretarul general 
al partidului. Pe 
bună. dreptate 
sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 
23—24 iunie :
„Spiritul comu

nist, „spiritul revoluționar înseam
nă respectarea și aplicarea le
gilor și hotăririlor 1 Nu poți fi bun 
revoluționar și comunist dacă nu pui 
în centrul activității înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor de partid, a 
legilor țării". Ne preocupă în cel 
mai înalt grad mobilizarea mai ac
tivă a cadrelor. ,a tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii la aplicarea 
riguroasă a hotăririlor de partid și 
legilor tării, manifestarea la toate 
eșaloanele și in activitatea fiecăruia 
a unei ordini și discipline desăvîrși- 
te. a unui înalt spirit ele răspundere 
pentru îndeplinirea ou 'competență a 
îndatoririlor și sarcinilor care le 
revin, pentru afirmarea inițiativei și 
promovarea noului. în același timp, 
acționăm pentru combaterea como
dității, a blazării, a lipsei de răspun
dere. a tendinței de a justifica lip
surile. formalismul.

în acest spirit acționează majori
tatea cadrelor de partid și de stat, 
ale organizațiilor de masă și 
obștești, ale unităților economice și 
sociale din municipiul nostru. Re
zultatele concrete ale activității lor, 
abnegația și fermitatea de care dau 
dovadă in aplicarea hotăririlor de 
partid și legilor tării constituie, de 
altfel, principalul criteriu in apre
cierea calităților pe care le întru
nesc. a perspectivelor de formare si 
promovare. Din păcate insă, au fost 
cazuri cind unele cadre și-au neso
cotit îndatoririle pe care le aveau, 
dind dovadă de lipsă de răspundere 
și de fermitate în aplicarea întocmai 
a hotăririlor și legilor, ceea ce a 
prejudiciat activitatea unor colecti
ve. a dus la grave abateri și tragprea 
lor la răspundere. Pentru a prein- 
timpina asemenea abateri vom acțio
na cu toată exigenta in .vederea per
fecționării continue a formelor și 
metodelor noastre de lucru, pentru 
creșterea _operativității și eficientei 
în înfăptuirea hotăririlor de partid 
și a legilor țării, ca principală cale 
de realizare a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

Gheorqhe SORA 
secretar al Comitetului municipal 
Oradea al P.C.R.
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Valorificarea si modernizarea bazei materiale
- premisă a unei instruiri de calitate

In cuvîntarea la deschiderea nou
lui an de invățămînt, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta, for- 
mulînd un însuflețitor îndemn : 
„Trebuie mai multă perseveren
ță, mai multă răspundere in folo
sirea bazei materiale, a timpului de 
invățămînt ! Și aici se cere mai 
multă disciplină, mai multă ordine!".

Folosirea cu răspundere comunis
tă a bazei materiale presupune, in 
actuala etapă, și un alt aspect — o 
preocupare oare trebuie să devină 
prevalentă în viața oricărei unități 
școlare : atenția acordată autodotă- 
rii materiale, grija permanentă de a 
crea într-o măsură crescîndă, cu 
forțe proprii, materialul necesar 
pregătirii temeinice pentru profe
siunea aleasă. Pe lingă latura eco
nomică, importantă, relevantă râ- 
mine valoarea educativă a acestei 
acțiuni : stimularea, în acest fel. a 
spiritului de inițiativă și a spiritu
lui creator al elevilor, puși în si
tuația de a fi nu doar simpli exe- 
'cutanți ai unor operații în procesul 
de instrucție, ci direct contribuabili 
la dezvoltarea propriului cadru de 
instruire. A valorifica, a face să 
prindă viată inițiativele, ideile, so
luțiile de multe ori ingenioase ale 
copiilor și adolescenților sint moda
lități concrete de a-i educa in spi
ritul dragostei pentru muncă, al în
crederii și interesului pentru rezul
tatul practic 'al activității de in
struire, al responsabilității sociale.

Ne-am oprit în ancheta de față 
la cîteva experiențe relevante, în- 
tîlnite în trei licee industriale din 
municipiul CLUJ-NAPOCA. De fapt, 
e vorba de un complex școlar, 
modern și funcțional — O ade
vărată „uzină școlară" — aflat in 
cartierul Gheorghieni. Nu-i lip
sește nimic, de la cămine noi și săli 
de mese încăpătoare la terenuri de 
sport sau poligoane, pentru însușirea 
practică a unor cunoștințe de spe
cialitate. Un spațiu care impresio
nează. prin, sistematizare . și bună 
gospodărire. Totul lașa senzația 
conceperii unitare și a funcționali
tății desăvirșite. Prima unitate de 
învățămînt a cărei firmă străluoește 
(și nu e doar o figură de stil) este, 
aproape simbolic. Liceul indus
trial nr. 1. Ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". el a fost înfiin
țat în 1966, răspunzind cerințelor de 
a pregăti temeinic tineri în meseria 
de energetician. „Cei peste 1 100 de 
elevi cuprinși în diferite forme de 
invățămînt (cursuri de zi. seral, 
școală profesională. școală de 
maiștri — ultima în anul școlar tre
cut) în acest liceu, care a avut 
cinstea de a avea de două ori 
ca oaspeți dragi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elina 
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de 
lucru întreprinse în județul Cluj, 
beneficiază de o zestre materială 
bogată, in continuă dezvoltare și 
modernizare", ne spune ptof. Gavril 
Tecar. directorul liceului. Zestre 
materială concretizată în cabinete și 
laboratoare de specialitate, între 
care un laborator PRAM, altul pen
tru activități din domeniul electro- 
energetic iar—mai nou — un modern 
simulator de manevre cu protecții 
prin relee pentru stații electrice de 
220, KV. El reprezintă punctul de 
atracție, căci e o instalație insolită 
pentru spațiul in care funcționează. 

„Față de vechile simulatoare, ni-1 
prezintă subinginerul Radu Marcu, 
tehnician principal, fost elev al li
ceului, acesta, lucrare de diplomă a 
școlii de maiștri realizată prin auto
dotare de un colectiv de 29 de elevi 
conduși de inginerii loan Ursu și 
loan Lungu, permite o gamă largă 
de manevre similare celor care se 
realizează în centralele electrice sau 
la stațiile de transformare. Astfel, 
elevii au posibilități de instruire in 
condiții de performantă tehnică, 
avind în vedere faptul că această 
instalatie-material didactic servește 
și la perfectionarea personalului din 
unitatea patronatoare. întreprin
derea de rețele electrice Cluj, fiind 
o realizare la nivelul tehnicii de 
virf. Mai mult, ei sint puși in con
dițiile reale pe care le vor întîlni 
în producție". Instalația, considerată 
de o complexitate remarcabilă, este 
dotată, în scop didactic, cu un sis-

Experiențe 
privind preocupările 

unităților școlare 
pentru autodotarea 

materială 

rat învățămînt modern. precizează 
ing. Victor Olariu, directorul liceu
lui. este cel care reușește să aibă 
eficientă maximă. într-o școală care 
își propune să pregătească muncitori 
eu inaltă calificare, eficientă maxi
mă înseamnă in primul rînd să-l 
faci pe elev capabil, cit se poată da 
repede, să lucreze singur".

Cele 9 ateliere ale școlii, cu multa 
utilaje și matrițe confecționate prin 
autodotare, sint pline de piese, re
pere executate pentru diverși bene
ficiari, din Cluj-Napoca și din tară, 
unele dintre ele avind mare cău
tare datorită calității deosebite a 
execuției (așa sint, de exemplu, to
bele de eșapament pentru autotu
rismele „Dacia"). Disciplina de pro
ducție este impecabilă, cum impe
cabil sint întreținute echipamentele 
pretențioase care asigură instruirea 
viitorilor lucrători în transporturile 
feroviare.

„Instalația de centralizare, ne spu
ne ing. Carol Nemeș, obținută 
prin autodotare. adună aparatură 
montată în mai multe săli. Aceasta 
pentru a oferi elevilor posibilitatea 
de a aplica direct schemele deprin
se teoretic ; pentru a-i pune in si
tuația concretă de a acționa, ceea ce 
nu s-ar putea face, din motive lesne 
de înțeles, intr-o stație de cale fe
rată în condiții normale de circula
ție". Soluția este întru totul remar
cabilă. ca și nivelul echipamentelor 
tehnice. De la pupitrul de comandă 
al impiegatului de mișcare, elevul 
poate urmări complexa funcționare 
a unei stații automatizate, cu senza
ția (nu e o iluzie !) că lucrează 
efectiv. E una dintre explicațiile 
bunei pregătiri profesionale a absol
venților Liceului nr. 2. multi dintre 
ei șefi de echipă, maiștri, ingineri 
apreciați.

Chiar dacă nu are realizări atît de * 1 
spectaculoase, comparativ cu vecinii 
săi. Liceul industrial nr. 5, cu pro
fil de industrie alimentară, se poa
te mîndri cu ateliere mecanice, fă- ? 
cute cu forțe proprii, utilate cores
punzător și mai ales cu o prepcu- I 
pare efectivă pentru pregătirea de 
muncitori specialiști cu larg orizont 
de cunoștințe, de oameni cu elasti- J 
citate de gîndire și acțiune în pro
fesiunea aleasă.

tem de notare. Fiecare elev este 
punctat sau depunctat automat in 
funcție de corectitudinea manevrei 
executate.

Și nu e singurul „utilaj" didactic 
de mare eficiență la Liceul indus
trial nr. 1. „Pentru a facilita o in
struire în condiții cit mai apropiate 
de practica profesiunii de energe
tician, adaugă prof. Maria Negru 
Radu, directoare adjunctă, am ame
najat un poligon de înaltă tensiune 
și o stație de transformare de 
35 KV. Manevrele făcute în labora
tor se pot urmări concret în poligon, 
vizualizînd astfel ceea ce, prin na
tura faptelor, s-ar fi însușit teoretic 
și oarecum mecanic".

Părăsim liceul energetic nu Îna
inte de a vizita muzeul școlii, unde 
elevii au ocazia de a cunoaște rea
lizările obținute de-a lungul anilor 
de promoțiile de absolvenți, muzeu 
alcătuit cu gust și pricepere, verita
bilă carte de vizită a unei unități 
de învățămînt fruntașe.

La capătul aleii principale se află 
un liceu cu profil de transporturi, 
în care sînt cuprinși aproximativ
1 650 de tineri, viitori electroniști 
pentru căile ferate, electromecanici
locomotive, electricieni instalații 
fixe feroviare, constructori căi de 
comunicație, electricieni auto, meca
nici mașini și utilaje pentru tera- 
samente etc. Așadar o paletă largă 
de meserii într-o singură școală, cu 
deosebite rezultate îndeosebi în 
privința instruirii tehnologice. Din 
cei 14 elevi ai Liceului industrial 
nr. 2, participanți în anul trecut la 
concursurile pe meserii, 12 s-au în
tors cu premii. Vizitind școala, ne 
convingem nu numai de excelentele 
condiții de instruite teoretică și 
practică, ci și de preocuparea colec
tivului didactic de a aduce perma
nent baza materială la nivelul cerut 
de realitățile producției. „Un adevă

„Prin profilul meseriei, noi nu 
pregătim specialiști înguști, ci tineri 
care să poată lucra cu aceeași efi
ciență în mai multe sectoare înru
dite — ne spune directoarea liceu
lui, ing. Doina David. De aceea în
cercăm ca, prin activitatea prac
tică, dar și printr-o adecvată 
aplicare a tehnologiilor didactice 
moderne, cu accent pe stimularea 
aspectelor interdisciplinare, să-i fa
cem pe elevii noștri să se familia
rizeze cu cit mai multe dintre sec
toarele de activitate ale acestei ra
muri industriale".

O condiție, adăugăm noi, la care 
trebuie să se raporteze permanent 
organizarea procesului instructiv" 
educativ in școala românească de 
astăzi, urmărind ca — prin crearea 
unui cadru material cit mai funcțio
nal și modern, prin folosirea lui 
eficientă — să se asigure premisele 
instruirii profesionale la nivelul ce
rințelor tehnice actuale.

Costin TUCH1LĂ 
Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii"

MESAJUL CINTECULUI POPULAR SI RĂSPUNDERILE INTERPRETILOR FATĂ DE TRANSMITEREA LUI AUTENTICĂ
A A

Am asistat, 
ultima vreme 
răspindirea in

păcate. în 
nașterea și 

mai felu- 
mai diverse 

in cadrul

din 
la 
cele 

rite forme și in cele 
împrejurări — inclusiv 
unor spectacole prezentate pe ma
rile scene publice — a unei pro
ducții de consum lipsite de însu
șiri artistice și educative. Ea este 
promovată de interpreți care au 
abandonat simțul de răspundere 
față de acest inestimabil tezaur, 
care sfidează exigențele puse în 
fața oricui urcă pe o scenă. Multi 
dintre aceștia cred că-și pot per
mite să „colaboreze" cu creatorul 
popular, înlocuind, bunăoară, poe
zia veche a cintecului cu texte sim
pliste, superficiale și chiar — cum 
vom vedea — vulgare, indecente, 
pentru a forța succesul ieftin și 
rapid în fața unui public cane, une
ori, de dragul unei melodii fru
moase pe care așteaptă să o audă, 
plătește și prețul acelor texte sub 
orice critică. S-a înmulțit în mod 
alarmant numărul cîntecelor care, 
departe de alesul mesaj și auten
tica factură a creației populare, nu 
fac decit să o compromită, impru- 
mutindu-i nepermis ritmurile, mo
tivele, linia melodică pentru a „po
vesti" intimplări senzaționale și 
vulgare, ori spre a stirni compa
siunea pentru avatarurile neferi
cite ale unor existente consumate 
în dezordine și superficialitate. 
Adesea, „eroii" unor asemenea cin- 
tece sint înșiși interpreții lor care 
cred a fi potrivit să expună in pu
blic pină și jenante aventuri amo
roase. ..Măi Mărie, măi Mărie I 
Eu mă duc la pușcărie / Vinde ma
șina și casa / Eu mă duc să-mi fee 
pedeapsa / Banii mei munciți cu 
gura / Mi i-au luat procuratura... / 
Cine se-aștepta să fie / Dolănes- 
cu-n pușcărie / Dolănescu-n tribu
nal / Maria pe litoral ? !“ — se sau
ne intr-un asemenea cintec. Este 
regretabil că „eroul" unui astfel 
de cintec. Ion Dolănescu, se com
place adesea in postura de promo
tor al kitsch-ului. inventind formu
le de prezentare a unor aspecte

de viată care n-au nimic comun 
cu spectacolul folcloric tradițional. 

Cintece precum acela de mai sus 
mai pot fi auzite in unele res
taurante, la nunți și chiar în săli 
de spectacol: cintece ce n-au nimic 
comun cu delicatețea, cu frumu
sețea autenticelor melodii populare. 
Cum este posibil acest lucru ? Tre
buie spus că, deși ele nu sint avi
zate, unii interpreți, pentru a 
obține un facil succes, se „pre
tează" la asemenea jenante „pres- 

ftații artistice". Sint producții 
de mahala, departe de expresia 
nobilă, firească a creațiilor pe care 

/ini le-a dăruit satul românesc. Ele 
i conțin melodrame lacrimogene, 
/descriu necazurile „odraslelor" 
/ (prilej ca vedetele să-și lanseze co- 

’ piii), „despărțiri" patetice („Eu mă 
duc, vă las cintecele mele"), 
ori depun false „jurăminte" (cum, 
deunăzi, propunea Ștefani» Rareș 
la Teatrul de vară „23 August", po
vestind pe-ndelete cum bărbații se 
duc „după o toantă. după o Tanță" 
și cum se jură „să le cadă părul", 
„să le cadă mustața"). Cintece au
tentice sint poluate cu vorbe fără 
șir (cum a procedat Nicolae Sabău 
care, pe melodia unui colind, a 
plantat cuvinte săltărețe), cu texte 
agramate, cu încurcături „Iove 
story", cu lupi pe prispe imaginare 
(așa cum Nclu Bălășoiu ne-a pro
pus o mostră, de curind, tot la 
Teatrul de vară „23 August")...

Este inadmisibil procedeul unor 
interpreți care înfășoară in linia 
melodică a unor vechi cintece ro
mânești „versuri" ce sfidează bunul 
gust, inspirate de biografia perso
nală, de divorțurile ori infidelită
țile devenite subiecte de „fapt di
vers". Asemenea surse de inspira
ție utilizate în chip iresponsabil au 
dat naștere unor „cintece de piv
niță" (cintate chiar de eroii lor 1).

■ Ce fel de stimă să mai ai pentru 
artistul ce-și permite să arunce in 
urechile publicului astfel de „ba- 

" Iade" hoțești : „Intr-o zi pe inse
rat / M-am apucat de furat / Am 
furat un portofel / Repede m-au 

prins cu el / Portofele, portofele / 
Voi sinteți zilele mele / Voi mi-ați 
distrus liniștea / A mea și-a lui 
mumă-mea ! / In stafie la Lizea- 
nu / Stăteam și citeam ziarul / 
Și-am furat un portofel / Nu avea 
nimic in el“. Cind constați că no
roiul dintr-o astfel de compunere 
este uns cu mierea vreunui vechi 
cintec românesc înțelegi în toată 
amploarea lui atentatul săvirșit 
aici : un atentat la bunul renume 
al creației populare care a purtat 
cu sine de-a lungul vremii doruri-

2. „Derogări11 de la etica folclorului, 
de la normele afirmării artistice ?

le, speranțele, împlinirile ăl căror 
răsunet in inima poporului s-a pre
făcut în cintec de dor. baladă, doi
nă... Suferințele iubirii, stările su
fletești intime descrise cu atita re
marcabilă discreție și puritate a 
expresiei directe sau metaforice in 
vechi cintece capătă, iată, sub con
deiul minat de un suflet vulgar, o 
asemenea înfățișare trivială : 
„Te-am. iubit pușt.oaică / Te-am iu
bit cu foc / Te-am iubit de mică / 
N-ai avut noroc.' / Na. na. na puș
toaica mea / Tu ești fericirea mea / 
Tu ești pankista mea / Tu ești 
viata mea !“ Și nu sint departe de 
o asemenea trivialitate nici textele 
care Înlesnesc uneori lansa
rea „fraților", nici „trîmbițarea gîl- 
cevilor de familie", nici „problema 
copiilpr" iscată în urma unor su
perficiale atitudini ale părinților 
și traduse in cintece cu -un precar 
conținut de idei, evidențiind grave 
carențe ale spiritului civic al au
torilor lor. Fenomenul pe care-1 
semnalăm aici, citind, din respect 
pentru cititori, selectiv din exem
plele ce ne stau la îndemină. con-

stă in deformarea și răstălmăcirea 
creației populare autentice, in de
gradarea ei prin impregnarea cu 
gunoaiele „stilului" suburban, de 
mahala, punind-o să servească sco- 

ppuri incompatibile cu adevărata ei 
| noblețe și menire. De la inălțimea 
ț frumuseții și valorii etice pe care 
Astă de veacuri, cîntecul popular 
Ieste aruncat astfel dintr-o dată, 

J prin funesta contribuție a unor in- 
Xterpreți. in prăpastia urîțeniei și 

întunecimii morale. I se primej- 
duiesc astfel grav rostul, mesajul,

statutul său de martor și inter
pret al simțâmintelor și profilului 
spiritual al poporului. O asemenea 
blasfemie fată de o moștenire din
tre cele mai sacre, o asemenea 
scoatere la mezat a unui bun ob
ștesc nu sint nimănui Îngăduite. 
Cu atit mai puțin celor chemați ca 
prin talentul lor să slujească arta 
populară. Căci — așa cum am con
statat — nu doar niște anonimi și lip
siți de har se comportă in acest 
chip condamnabil, inadmisibil cu 
comorile cintecului popular. La 
asemenea tentative degradante și 
compromițătoare se pretează chiar 
și unii interpreți valoroși, de o 
anumită notorietate. Mai mult, ei 
dau tonul acestei tendințe de po
luare, întrețin gustul pentru pro
dusele vulgare, lipsite de orice 
calitate artistică și educativă. în
frăți in „cabotinajele căpătuielii", 
intr-un virtej sufocant, dar care 
înseamnă o căruță de bani, nu se 
vor mai sfii să lanseze în eter 
texte in genul celor din cupletul 
„Albă ca zăpada" (..Am venit să te 
sărut / Ca să-ți scot mărul din 

git“), acestea părîndu-li-se mai 
nevinovate decît cel mai pur cîn- 
tecel de leagăn... Și nu rămin mai 
prejos „șlagărele" nunților („Hai- 
da-haida nune mare / Cată bine-n 
buzunare / Dă covorul și-apoi mia / 
Să știi cum e cununia" — text pro
pus de V. Cucorada din Suceava, 
dar respins de comisia de specia
litate a radioului), ori „șlagărele" 
chefurilor, ale petrecerilor... Iată 
refrenul unei asemenea „compozi- 
țiij‘: „Ș-ai o dambla, la viata ta / 
Să iubești pe cine-oi vrea / S-ai o

dambla la viata ta / Să iubești toa
tă lumea" — din piesa intitulată 
„Șoferii", în care se prezintă, pe 
larg, pățaniile, sau mai bine-zis 
năzdrăvăniile unor șoferi de pe 
RATA, de pe IMS, de pe o bascu
lantă. Ce aflăm dintr-un astfel de 
cintec ? „Ești șofer pe basculantă 
/ Ș-ai gagic-o vagaboandă / Ești 
șofer pe IMS-u / Ș-ai gagică de 
liceu / Păi, pină ieri ai fost șofer 
la RATA / Astăzi ești cioban la 
tata / Și duci oile la muls / Fără 
foaie de parcurs". E drept că din 
repertoriul Irinei Loghin — cea 
care ne-a furnizat aceste ultime 
exemple — nu lipsește mirosul ,',de 
stînă"... dar cîntec pastoral tot nu 
e 1 Așa cum nu e nici cupletul 
estradistic „Ghinion. Ghinion" : 
„Nu ești bărbat ca toți bărbații / 
Ghinioane, Ghinioane / Faci copiii 
cocoșați / Ghinioane, Ghinioane / 
Si-ncă doi. trei ani de zile / 
Umpluși casa de cămile / Ghinioa
ne, Ghinioane". Așa cum nu poate 
decit să te uimească, să te revolte, 
un cîntec de mahala ca „Trei 
pistoale și-un cuțit", pe care 

ne este imposibil să-l re
producem... Cu alte cuvinte, me
lodii de mahala cu texte de ma
hala, sau melodii autentice („Si- 
mioane, Simioane" fiind cintec 
muntenesc) mutilate, lipindu-li-se 
texte triviale („Tanțo, ești o vaga
boandă / Ai umblat prin țara toată 
/ Din Argeș la Severin / Te-ai iubit 
și cu Doprin / Măi, Tanțo"), sau 
confesiuni stranii (pe ton de ope
retă) de pe cealaltă lume, de dinco
lo de viață (nici mai mult, nici mai 
puțin !), care trebuie sa stirnească 
lacrimi amare-amare... E cu atit mai 
regretabil că, așa cum se vede, la 
asemenea mistificări și trivializări 
ale creației populare se pretează 
interpreți care și-au dobîndit pre
țuirea marelui public prin talen
tul lor și prin respectarea purității 
creației moștenite de la străbuni, 
prin osirdia de a dărui maselor 
frumusețea unor cintece care au 
făcut epocă, au încintat simțul ar
tistic al milioanelor de oameni care 
i-au ascultat. Prestigiul lor s-a în
temeiat tocmai pe transmiterea cin- 
tecelor originale, neschimbate, ne
atinse, așa cum se află ori le-au 
aflat din gura poporului. Și pe ta
lentul, pe harul lor artistic înălțat 
și înnobilat prin aservirea lui la 
„glasul poporului". In ultimul timp, 
însă, urechea unora dintre ei pare 
a fi asurzit și. rupți de realitatea 
creației populare, ei nu mai per
cep „glasul" autentic, viu, înălță
tor și caută să-l înlocuiască prin 
improvizații menite să forțeze suc
cesul ieftin, prin „creații" ai căror 
eroi vor să devină cu orice preț: cu 
prețul defcfrmării și degradării cîn
tecelor care le-au adus stima spec
tatorilor. inlocuite in chip abuziv 
cu textul vulgar al propriilor pro
ducții. Emoția înaltelor simțămin
te asemenea interpreți caută să o 
înlocuiască prin lacrimile stoarse 
pe seama „comercializării" biogra
fiei personale. In astfel de împre
jurări, de dragul succesului și al 
banilor (in cazul nunților, cume
triilor, petrecerilor) asemenea in

terpreți se plasează într-o postură 
degradantă, de slujitori nu ai artei, 
ci ai interesului personal, ai capri
ciilor imprevizibile, greu de stăpî- 

/ nit. întrevedem aici, cu alte cu
vinte, o gravă carență de demni
tate. Căci niciodată un adevărat 
interpret. Care iubește și respectă 
creația populară, nu s-a supus ca
priciilor ce i-au putut dicta, într-o 
împrejurare sau alta, degradarea 
artei al cărei mesager este. Un ar
tist adevărat rămine el insuși in 
orice situație și ne-ar fi greu să 

| ne imaginăm, de pildă, un instru- 
I mentist care-și bate joc de Bach 
I sau Beethoven cintind dinadins 
I fals fiindcă nu-i place dirijorul 
I sau nu are destul public bine pre- 
I gătit in sală I Așa stau lucrurile și 
/ în cazul de față : nici o împreju- 
/ rare nu-i poate dicta ori permite 
N interpretului adevărat să schimbe, 
| să improvizeze, să adauge sau să 
I înlocuiască ceva din măiastră țesă- 
I tură a cintecului și textului popu- 
I Iar.' Calitatea acestuia ține, cum 
Jse vede, și de tăria și demnitatea 
/ cântărețului care este liber să spo- 
I rească, să îmbogățească prin talen- 
1 tul său creația populară, dar nu 
I este liber ca prin „derogări" de 
I la cerințele estetice și etice ale 
/ valorificării folclorului să-1 vulga- 
S rizeze, să-i transforme în rugină 

caratele de aur păstra,te din 
veacuri. Spunind toate acestea 
nu pierdem nici o clipă din 
vedere faptul că cei mai mulți 
interpreți și-au făcut din crea
ția populară, din respectarea ei un 
neclintit și adevărat cult, ofe
rind astfel și altora un mo
del demn de urmat, un exemplu 
menit să asigure transmiterea 
autenticului mesaj al creației 
poporului nostru. Și totuși, cum au 
fost posibile abaterile de la nor
mele profesionale, și etice ale in
terpretării cintecului popular ? 
Citeva răspunsuri ne propunem să 
le oferim intr-un viitor articol.

Smaranda OTEANU 
C. STANESCU
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Domnului RAJIV GANDHI
Primul ministru al Republicii India

tn județul Harghita s-a încheiat însămînțarea
culturilor de toamnă

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI LESOTHO

Am aflat cu indignare de atentatul săvirșit împotriva dumneavoastră. 
Exprimînd dezaprobarea totală față de acest act îndreptat împotriva 

independenței, suveranității și integrității Indiei, pe care îl condamnăm cu 
toată hotărirea, vă asigur de sentimentele mele de caldă prietenie și vă 
adresez cele mai bune urări. ,

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Acțipnînd cu răspundere și dăruire, 
oamenii muncii de pe ogoarele jude
țului Harghita au încheiat insămin- 
țarea culturilor de toamnă pe întrea
ga suprafață planificată.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de Comitetul județean Harghita 
al P.C.R. se arată că in prezent se

depun toate eforturile pentru pune
rea la adăpost a recoltei și livrarea 
la fondul de stat a cantităților de 
produse stabilite.

în telegramă se exprimg hotărirea 
lucrătorilor din agricultura județului 
de a înfăptui neabătut obiectivele 
noii revoluții agrare, de a ridica pe 
trepte calitativ superioare activita
tea din această ramură de bază a e- 
conomiei naționale.

(Agerpres)

în perioada 29 septembrie — 3 oc
tombrie, o delegație a Uniunii Țără
nești de Ajutor Reciproc din R.D. 
Germană. condusă de Manfred 
Scheier, prim-secretar al uniunii, a 
făcut o vizită în țara noastră, la in
vitația U.N.C.A.P.

Delegația a fost primită de Marin 
Vasile. președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, și a vizitat unități agri
cole cooperatiste și instituții sociaL 
culturale din municipiul și județul 
Iași. (Agerpres)

Maiestății Sale Regele MOSHOESHOE AL II-LEA
MASERU

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării independenței de 
stat a Regatului Lesotho vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului 
lesothian.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre România 
și Lesotho se vor dezvolta tot mai mult in viitor, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Vă mulțumim sincer dumneavoastră. Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat, guvernului. Marii Adunări Naționale și poporului Repu
blicii Socialiste România pentru frumoasele felicitări adresate cu prilejul 
celei de-a 41-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească dintre partidele, statele și po
poarele celor două țări — Vietnam și România — să se consolideze și să 
se dezvolte pe zi ce trece tot mai mult.

Urăm poporului frate român să obțină numeroase și noi succese in edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

TRUONG CHINH
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist din Vietnam 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

zilor clienților. Sînt prea frecvente 
cazurile de tergiversare, de punere 
pe drumuri a oamenilor, de lucrări 
de slabă calitate. Unii meseriași 
afișează asemenea atitudini incit 
dau impresia că fac o favoare clien
ților executînd lucrările solicitate — 
pentru care de fapt sint plătiți și 
pentru care societatea i-a calificat, 
i-a dotat cu aparatura 
necesare.

Analiza acestor stări 
negative, care în multe 
bracă forme cronice, 
tuturor deficiențelor 
lor care le generează 
atit mai necesare dacă 
vedere că procentul de 
a serviciilor publice cu 
în actualul cincinal nu

și utilajele

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale 

a Republicii Socialiste Vietnam

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aș dori șă vă transmit dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guver
nului și poporului Republicii Socialiste România sincerele mele mulțumiri 
și aprecieri pentru mesajul cordial de felicitare ce mi l-ați adresat cu oca
zia celei de-a 41-a aniversări a Zilei independenței Indoneziei.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate personală, prospe
ritate și continuu progres pentru țară și poporul român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

mixte guvernamentale de colaborare economică 
și tehnico-științifică intre România și R. D. Germană
La București s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a XlI-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică intre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

A fost analizată activitatea de co
laborare și cooperare economică și 
tehnico-științifică desfășurată in pe
rioada ce a trecut de la preceden
ta sesiune, relevindu-se evoluția as
cendentă a relațiilor economice din
tre România și R.D. Germană, care 
se dezvoltă în conformitate cu în
țelegerile și orientările stabilite cu 
prilejul intilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker. Por- 
nindu-se de la rezultatele obținute 
și de la posibilitățile pe care le ofe
ră economiile celor două țări, s-au

convenit noi acțiuni menite să con
ducă la adincirea colaborării și coo
perării în domeniile construcțiilor de 
mașini, metalurgiei, industriei chimi
ce, mecanicii fine și opticii, elec
tronicii și electrotehnicii, precum . și 
în alte sectoare de interes comun. 
Totodată, au fost stabilite măsuri 
concrete vizînd lărgirea și diversifi
carea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președin
ții . celor două părți în comisie, 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România,1 și Giinther Kleiber, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane. au semnat protocolul se
siunii.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
Fotbal — în „Cupa campionilor europeni"

DIN NOU, STEAUA
sorți pentru turul al

i avut loc ieri la Zu-
într-un mănunchi de

- ANDERLECHT 1

de lucruri, 
locuri îm- 

depistarea 
și a cauze- 

sînt cu 
se are în 

extindere 
80 la sută 
trebuie să 

aducă doar o creștere cantitativă, ci 
și un important salt calitativ in ac
tivitatea unităților de profil. Practic, 
asemenea tuturor sectoarelor eco
nomice, și în domeniul serviciilor 
publice trebuie trecut la o nouă ca
litate, superioară, prin depășirea a 
tot ceea ce este vechi și perimat, 
prin lichidarea lipsurilor existente.

O MAI BUNA CORELARE A CE
RERII ȘI OFERTEI. Așa cum se 
prevede și în programele speciale 
ale departamentelor cu atribuții în 
domeniile serviciilor publice, accen
tul trebuie pus, înainte de toate, pe 
creșterea ofertei de prestații, prin 
dezvoltarea rețelei de ateliere și mai 
buna lor distribuire teritorială. 
Preocupările pe această linie nu se 
pot însă limita la nivel de județe, 
fiind necesar să se urmărească sa
tisfacerea mai bună a cerințelor 
populației pe localități și cartiere. 
Prin renunțarea la tendințele de 
gigantism și centralizare 
sivă — aspecte criticate nu o dată 
de conducerea partidului 
bui ca noile unități să fie cit mai 
apropiate de beneficiari, dispersate 
pe întreg teritoriul localităților, in 
toate zonele și cartierele. Pentru a- 
ceasta, consiliile populare sînt da
toare să prevadă încă din schițe- 
le-detaliu de sistematizare amplasa
rea în cadrul noilor ansambluri de 
locuințe a unităților prestatoare ne
cesare. Oamenii au nevoie de 
servicii nu „în general", ci în mod 
concret, organizate cit mai la înde- 
mîna lor. Nu-i suficient dacă jude
țul sau - localitatea figurează în 
rapoartele statistice cu o categorie 
sau alta de servicii, dacă pentru a 
beneficia 
să facă 
timpul.

în mediul rural se preconizează 
sporirea ofertei de servicii, atît prin 
înființarea de noi unități (cu mese
riași policalificați), cit și prin or
ganizarea de ateliere mobile ori prin 
deplasarea unor meseriași din comu
nele cu rețea stabilă de servicii îrj 
comunele mai mici (ca și în sate
le componente), unde nu se justifi
că economic organizarea unor ate
liere proprii.

exce-

va tre-

de ele cetățeanul trebuie 
deplasări lungi, irosindu-și

Tragerea Ia 
doilea, care • a 
rich, a strîns 
trei meciuri pe principalele candida
te la cucerirea „Cupei campionilor 
europeni" in ediția 1986—1987 ! Ast
fel. deținătoarea trofeului continen
tal 1985—1986, echipa noastră Steaua 
va întilni din nou tur-retur pe An- 
derlecht Bruxelles, partide care în
seamnă reeditarea semifinalei ediției 
trecute, chiar și în privința progra
mării : primul meci la Bruxelles (22 
octombrie), iar retur, la București (5 
noiembrie). Și ne reamintim cu mul
tă plăcere felul entuziasm ant în care 
a obtinut Steaua calificarea...

Alte două partide cu multă re
zonantă în „Cupa campionilor" : 
Real Madrid — Juventus Torino și 
Celtic Glasgow — Dinamo Kiev. 
Numai Bayern Miinchen are. teore
tic. un adversar mai puțin dificil, 
pe Austria Viena.

în „Cupa U.E.F.A.", reprezentan
tele noastre. Sportul studențesc si 
Universitatea Craiova, vor intilni pe 
La Gantoise (Belgia) și, respectiv, 
pe Dundee United . (Scoția). în am
bele cazuri, conform ordinii de /tra
gere Ia sorti, formațiile românești 
urmînd a susține meciurile-tur in 
deplasare. Iată citeva alte partide 
foarte interesante din această com
petiție : Fejenoord — Borussia Moen
chengladbach. C.F. Barcelona — 
Sporting Lisabona și Legia Varșo
via — Ifiter Milano. Să mai notăm 
că. în „Cupa cupelor", echipa alba
neză „17 Nentori" va avea drept ad
versară pe F.C. Malmoe (Suedia). Să 
reținem deci datele valabile pentru

toate meciurile din etapa secundă 
a cupelor europene : partidele din 
tur — la 22 octombrie, partidele- 
retur, la 5 noiembrie.

DIVERSIFICAREA PRESTĂRI
LOR DE SERVICII. Actualul cinci
nal va trebui să marcheze o etapă 
distinctă și în procesul de extin
dere a gamei de prestații oferite de 
unitățile de profil. Dacă pînă acum 
unitățile din .acest sector puneau ac
centul pe dezvoltarea serviciilor 
meșteșugărești, în special pe confec
ționarea obiectelor de îmbrăcămin
te și încălțăminte „la comandă" (care 
ocupă aproape 60 la sută din vo
lumul total al prestațiilor), atenția 
se cere îndreptată acum spre acele 
servicii solicitate intens, dar mai pu
țin dezvoltate in prezent. Este vorba 
de serviciile de reparație și întreți-

r**
**

u

MEHEDINȚI, 
ției de propagandă 
județean de partid 
consfătuirea „Forme 
losite in activitatea 
propagandiști și 
studierea,' însușirea și populari
zarea documentelor de partid și de 
stat, a sarcinilor reieșite din cu- 
vintările și expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu". La întreprin
derea mecanică din municipiul 
Drobeta Turnu-Severin s-a des
fășurat schimbul de experiență 
„Din activitatea colectivelor mo
del de muncă și viață comunistă 
pentru formarea trăsăturilor și 
deprinderilor comuniste «ale omului 
nou“. (Virgiliu Tătara).
I

TELEORMAN. Sub egida con
siliului. municipal de educație 
politică și cultură socialistă, la 
întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice din Alexandria a 
fost organizată o amplă manifesta
re cultural-educativă dedicată ani
versării a 600 de ani de la urcarea 
pe tronul Țării Românești a 
Marelui Mircea Voievod. După 
evocarea personalității acestuia, a

Sub egida sec- 
a comitetului 
s-a organizat 
și metode fo- 
comisiilor de 

agitatori pentru

CARNET CULTURAL

avut loc un spectacol artistic oma
gial. (Stan Ștefan).

ARAD, 
matografică a 
organizat, în 
lui național 
niei", „Luna culturii cinematogra
fice", ediția a IlI-a. Au loc nume
roase manifestări cultural-educa
tive, simpozioane, vizionări de fil
me, urmate de dezbateri, mese ro
tunde și concursuri 
teme, atît în 
și in orașele 
deț. (Tristan

CLUJ. în
poca s-au 
rile culturale din cadrul tradițio
nalei acțiuni intitulate „Jocul fe
cioresc din Transilvania", la care 
au participat formații de dansa
tori și coregrafi din mai multe ju
dețe din această parte a țării. 
După parada portului popular, 
spectacolul susținut de forma-

întreprinderea cine- 
județului Arad a 

cadrul Festivalu- 
„Cîntarea Româ-

pe diferite 
municipiul Arad, cit 
și comunele din ju- 
Mihuța).
municipiul Cluj-Na- 
desfășurat manifestă-

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• AVIOANE MAI „CUMPĂ

TATE" DECÎT AUTOMOBILELE ? 
La societatea „Rolls Royce" se lucrează, în 
prezent, la punerea la punct a unor avioa
ne turbopropulsate, cu ' 
țite, care vor consuma, 
cu 25—35 la sută mai 
decit actualele avioane 
următorii zece ani își 
avioane capabile să transporte un pasager, 
in condiții de confort și silențiozitate, pe 
o distantă de peste 900 de kilometri cu 
un consum de numai patru galoane de car
burant", a afirmat, de curînd. directorul 
sectorului de proiectări de la „Rolls Royce". 
Aceasta înseamnă că există perspectiva 
ca avioanele să devină mâi economicoase 
decît automobilele in ce privește consumul 
de energie.

în prezent, cele mai eficiente avioane, 
cum ar fi „Boeing 757", consumă tot atit 
combustibil per pasager și kilometru ca un 
automobil. Prin reducerea consumului de 
carburanți al avioanelor, implicit se va di-

motoare îmbunătă- 
de fiecare pasager, 

puțin combustibil 
turboreactoare. „în 
vor face apariția

minua și- costul transportului aerian, in 
prezent, 50 la sută din prețul unui bilet de 
avion fiind reprezentat de costul combus
tibilului. Realizarea unor avioane cu con
sum mai modest de energie, presupune 
insă, pe lingă realizarea unor motoare mai 
performante, și rezolvarea unei serii în
tregi de alte probleme, printre care și îm
bunătățirea izolației acustice a cabinelor.

• ORIGINALE COȘURI IN
DUSTRIALE. Trustul antrepriză con
strucții „Teplotechna". din Cehoslovacia, în 
colaborare cu mai multe institute de pro
iectări. a realizat un nou tip de coșuri in
dustriale, care se montează pe șantier, din 
elemente prefabricate ușoare și suple, ceea 
ce permite reducerea necesarului de forță 
de muncă și de echipamente. Pe zi se pot 
asambla .5—18 metri din corpul unor ase
menea coșuri care pot atinge pînă la 100 
de metri înălțime. Asamblat din elemente 
de beton armat cu izolație termică din 
kiselgur și o garnitură interioară din cera-

nere (de toate categoriile), de ajuto
rare a femeilor în gospodărie, ac
tivitățile dă achiziționare și recon- 
diționare a bunurilor casnice uzate, 
serviciile de agrement ș.a.

Viața, progresele înregistrate in 
domeniul confortului și al traiului 
cotidian au făcut să apară cerințe 
noi, pe care organizatorii de servi
cii publice au datoria să le urmă
rească cu atenție, evitînd cantona
rea in rutină. Este de remarcat în 
această privință că, dacă la unele 
grupe de servicii cererile se restring, 
în schimb se diversifică cele pen
tru întreținerea bunurilor de folosin
ță îndelungată, a televizoarelor, fri
giderelor, congelatoarelor, pentru 
repararea autoturismelor și întreți
nerea aspectului exterior al mași
nilor etc. în ce privește locuințele, 
solicitările se îndreaptă spre ame
najarea și decorarea interioară a în
căperilor. întreținerea instalațiilor și 
sporirea confortului fondului locativ, 
o* dată cu sporirea cererilor pentru 
serviciile casnice, gospodărești, pen
tru care cetățeanul acestui sfîrșit de 
secol XX are tot mai puțin timp la 
dispoziție. Or, pașii făcuți pe această 
linie sint cu totul insuficient!. 
Există încă mari disproporții între 
cerere și ofertă : organizatorii de 
asemenea servicii se mențin încă 
în stare de expectativă, așteptînd 
„impulsuri speciale" — oare pînă 
cind 7

în acțiunea de diversificare a 
serviciilor este de cea mai mare im
portanță să se asigure consultarea 
părerii cetățenilor, să se evite prac
tica fixării profilului atelierelor din 
birou, după aprecieri subiectiva 
sau normative abstracte. Este nece
sar să se țină seama de solicitări
le și părerile cetățenilor formulate 
cu diferite prilejuri, la „Tribuna de
mocrației", in scrisori, la audiențe, 
inclusiv de propunerile formulate de 
cetățeni în caietele de sugestii din 
ateliere. Experiența arată că a ține 
seama de aceste opinii înseamnă a 
asigura o premisă hotărîtoare pen- 

activități 
fi cu a- 
în care 
răspunde

tru desfășurarea unei 
rodnice, eficiente, care va 
devărat utilă în măsura 
profilul noilor unități va 
cerințelor cetățenilor.

în acțiunea de diversificare — care 
va trebui să aibă la bază studierea 
amănunțită și permanentă a cerin
țelor populației — este necesar să 
se aplice, totodată, experiența ace
lor forme organizatorice care să a- 
sigure simplificarea sistemului de 
lucru al unităților în relațiile cu pu
blicul, îndeosebi, prin crearea dis
peceratelor de preluare telefonică a 
comenzilor, ca și prin comasarea mai 
multor activități în cadrul aceleiași 
unități.

Eforturile materiale și organizato
rice pentru dezvoltarea și diversi
ficarea rețelei de unităti nu pot a- 
sigura numai ele — și de la sine — 
saltul spre noua calitate așteptat de 
beneficiarii serviciilor publice — ce
tățenii. Așa cum s-a -subliniat la 
Congresul oamenilor muncii, noua 
calitate impune în toate sectoarele 
de activitate o schimbare radicală 
în însuși 
menilor, 
înaintate, 
față de 
îndepărtarea a tot ce este vechi și 
perimat, pentru eliminarea oricăror 
fenomene negative, a stărilor neco
respunzătoare de lucruri. în acest 
spirit, in sectorul serviciilor publice 
trebuie pornit de la înțelegerea depli
nă a principiului că „meseriașii sînt 
la dispoziția publicului" — și nu in
vers. Cu alte cuvinte, tot ce \pri- 
vește buna funcționare a unităților 
trebuie subordonat interesului pu
blic și cerințelor publicului : de la

modul de a gindi al oa- 
promovarea unei atitudini 
de maximă receptivitate 
tot ce este nou, pentru

țiile participante, vizionarea unei 
expoziții de costume populare și a 
unor filme folclorice, a avut loc o 
masă rotundă pe tema „Tradiție și 
contemporaneitate în jocul fecio
resc din Transilvania". (Marin 
Oprea).

ARGEȘ. Sub genericul „Bi
blioteca juridică a cetățeanului", la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Pitești a avut loc o dezbatere la 
care au participat numeroși ti
neri. în dialog cu o brigadă știin
țifică pe teme de educație ateist- 
materialistă, juridică, morală și de 
medicină s-au aflat și oamenii 
muncii de la Trustul de antrepriză 
generală de construcții industriale 
din Pitești. (Gheorghe Cirstea).

SATU MARE. La Teatrul de 
Nord a fost prezentată premiera 
spectacolului „Haina cu două fețe" 
de Stanislav Stratiev, pusă în sce
nă de tînărul regizor loan Cristian, 
din Tîrgu Mureș, iar în cadrul sec
ției maghiare a fost prezentată 
premiera cu piesa ,.Romeo și Julie- 
ta la sfirșit de noiembrie" de Jan 
Otcenasek, în regia Magdalenei 
Klein. (Octav Grumeza).

mică rezistentă la acizi, noul tip de coșuri 
autoportante se sprijină pe o fundație din 
beton armat, sub formă de placă circulară, 
învelișul exterior, tot din beton armat, al 
coșului este cilindric, secțiunea Iui fiind 
constantă pe toată Înălțimea. Tuburile din 
beton — fabricate la scară industrială în 
unități producătoare de conducte de canali
zare — se asamblează ușor, la montarea 
coșului, gratie armăturilor din oțel cu care 
sint prevăzute pe ambele părți. Armăturile 
preiau atît tensiunile datorate temperaturi
lor, asigurînd rigiditatea construcției, cit 
și tensiunile datorate vîntului. seismelor 
etc. „Nucleul" coșului ii constituie garni
tura interioară autoportantă din material 
ceramic, astfel amplasată incit să se dilate, 
în funcție de diferitele regimuri termice 
din coș, și să nu afecteze șarpanta acestuia.

• IN CONDIȚII DE IMPON
DERABILITATE. Potrivit estimărilor fă
cute de specialiști ai Centrului de politică 
spațială din S.U.A., peste zece ani, in la-

i

orarul de funcționare al atelierelor 
pînă la modul de amplasare a lor, 
de la respectarea termenelor de e- 
xecuție pină la calitatea lucrărilor. 
Trebuie înțeles deci că nu este 
vorba doar de o simplă multiplica
re aritmetică a numărului de uni
tăți, de o simplă extindere a numă
rului și profilului lor. Această dez
voltare poate fi cu adevărat eficien
tă numai dacă se realizează pe baza 
unei optici noi, a unei înțelegeri mai 
adinei a importanței acestui sector 
și a unei mai bune corelări a dez
voltării sale eu creșterea celorlalte 
ramuri ale activității cconomico-so- 
ciale. Sînt imperative care-i privesc, 
în principal, pe lucrătorii din ate
lierele prestatoare, dar ele sint va
labile deopotrivă și pentru factorii 
de răspundere din unitățile colabora
toare. Este de așteptat, în acest sens, 
din partea, acestora un mai mare 
sprijin in asigurarea la timp și in 
cantitățile contractate a materialelor 
și pieselor de schimb necesare.

Unități mai multe, mai diverse nu 
înseamnă unități în care să nu pună 
nimeni piciorul, pe care clienții să 
le ocolească. Ca să fie căutate, clien- 
ții trebuie să găsească in aceste uni
tăți lucrători serioși, punctuali, care 
să onoreze cu conștiinciozitate și 
solicitudine comenzile primite. Aces
te aspecte nu trebuie să rămînă 
doar simple subiecte de dezbatere 
in adunările meseriașilor. ci să 
devină atribute ale activității lor 
practice, curente, de fiecare zi. Iată 
de ce munca politică a orga
nizațiilor de partid din unitățile 
de servire publică — a căror 
activitate nu se desfășoară 
deauna la nivelul exigenței 
punzătoare — va trebui să 
rească mai mult aspectele educative, 
de întărire a răspunderii, a ordinii și 
disciplinei în ateliere, inclusiv int*n-

Poporul Regatului 
Lesotho sărbătorește 
la 4 octombrie împli
nirea a 20 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței, 
de cea mai 
semnătate 
poporului 
stat.

Teritoriu 
pe vremea 
protectorat 
sub denumirea 
Basutoland, 
este" una 
mici ale continentului 
african, cu o suprafa
ță de 30 355 kmp și o 
populație de circa 1.3 
milioane locuitori. Si
tuat ca o enclavă în 
teritoriul R.S.A., tină- 
rul stat are un relief 
dominat de podișuri 
și munți stîncoși. ceea 
ce face ca doar a șa
sea parte din suprafa
ță să fie propice 
activităților agricole. 
Principala ocupație a 
locuitorilor o consti
tuie cultivarea pă- 
mintului și creșterea 
animalelor, sector ca
re asigură 60 la sută

eveniment 
mare în- 
în viața 

din acest

cunoscut 
cind era 

britanic 
de 

Lesotho 
din țările

din produsul național 
brut. Lesotho este 
unul din marii pro
ducători mondiali de 
mohair, care alături 
de piei de animale și 
diamante constituie 
principalele surse de 
export.

în cele două dece
nii care au trecut de 
la proclamarea inde
pendenței. poporul din 
Lesotho a depus e- 
forturi pentru lichi
darea stării de înapo
iere economică, inre- 
gistrînd o serie de 
realizări pe linia va
lorificării resurselor 
naturale. a punerii 
bazelor unei industrii 
proprii, potrivit 
ditiilor 
țară. S-a trecut la a- 
plicarea unor proiecte 
vizînd dezvoltarea e- 
nergeticii, agriculturii, 
transporturilor, invă- 
țămîntului. Una din 
preocupările statorni
ce ale autorităților de 
la Maseru vizează re
ducerea dependenței 
energetice și economi
ce față de regimul de 
la Pretoria, elimina-

con-
din această

lntot- 
cores- 
urmă-

t
13,00
13,05

presiunilor pe 
acest regim le 

împotriva 
ca 

re-

rea 
care 
practică 
statului Lesotho, 
și a altor țări din 
giune.

După stabilirea 
latiilor diplomatice in 
1975. între România și 
Lesotho s-au dezvol
tat raporturi de prie
tenie și colaborare, 
un moment important 
pe calea amplificării 
legăturilor bilaterale 
reprezentîndu-1 vizita 
întreprinsă la Bucu
rești de către primul- 
ministru 
Lesotho, 
lei s-a 
supra 
schimburilor 
ciale și asupra extin
derii cooperării în 
sectoarele geologic, 
minier și al agricul
turii.

Dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor 
dintre cele două țări 
corespunde fără îndo
ială intereselor re
ciproce. ale cauzei 
păcii. independenței 
naționale si înțelege
rii în lume.

re-

al statului 
cu care pri- 
convenit a- 
intensificării 

comer-

uinupunci iii divnric, mviuoiv iiiucu- 
sificarea controlului.

A organiza prestări de seryicii co
respunzătoare. la care cetățenii să 
poată apela fără deplasări lungi și 
repetate și unde să găsească toate 
serviciile necesare executate prompt 
și de calitate — 
care vor trebui 
pările tuturor 
servicii publice.
siliile populare — prin consiliile lo
cale de coordonare și îndrumare a 
prestărilor de servicii pentru popu
lație — au datoria să mobilizeze toa
te forțele din raza lor administra- 
tiv-teritorială, pentru ca,' pretutin
deni, să se asigure trecerea efectivă 
la o nouă calitate, superioară, în 
acest domeniu de larg interes ce
tățenesc.

iată obiectivul spre 
îndreptate preocu- 
organizatorilor de 
La rîndul lor, con-

14,45
15,00
19,00

Telex
La sfîrșlt de săptămlnă (parțial 
color)
Săptămtna politică 
închiderea programului 
Telejurnal

19,20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Anotimpul muzicii ușoare (color). 

Selecțiunl din gala laureaților 
Concursului de creație și interpre
tare de muzică ușoară româneas
că — Mamaia '86

20,40 Film artistic. „Pardesiul schim
bat “

22,05 Telejurnal
22,15 Romanțe șl melodii de neuitat 

(color)
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins între 4 octombrie 
(ora 20) — 7 octombrie (ora 20). In 
țară: Procesul de răcire se va genera
liza în toate regiunile țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros la început. 
In nordul șl estul teritoriului, unde lo
cal va ploua. In rest, ploile vor avea 
un caracter Izolat In zona de munte, 
trecător, sînt posibile lapovlțe și nin
sori. Vintul va prezenta unele Intensi-

ficări tn zona montană șt tn regiunile 
estice cu 35—60 km pe oră Temperaturile 
minime nocturne vor fi cuprinse intre 
minus 3 șl plus 7 grade, mai coborîte 
pînă la minus 5 grade în depresiuni, 
dar mal ridicate pe litoral. Iar maxi
mele diurne intre 7 și 17 grade, mal ri
dicate In prima zi, pînă la 20 de grade. 
Local se va produce brumă. In Bucu
rești : Vremea se va răci. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros la începutul 
Intervalului, cind va ploua. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime nocturne vor fi cuprinse 
între 2 șl 6 grade,, mai coborîte tn ul- 

. tlrpa noapte, țar,, maximale diurne în
tre 15 șl 18 grade.

Utilajele să fie realizate și livrate urgent

(Urmare din pag. I)

trei schimburi, mărirea echipelor 
care lucrează la executarea suban- 
samblelor de bază — măsuri menite 
să ducă la recuperarea neîntirziată 
a restanțelor față de mineri.

la

TELEXURI... în loc 
de utilaje ?

în perioada care a trecut de
începutul acestui an, întreprinderea 
de utilaj minier din Satu Mare nu 
și-a realizat planul la producția de 
utilaj minier. Cele mai mari rămi- 
neri în urmă se regăsesc la utilajele 
destinate unităților din cadrul Com
binatului minier Valea Jiului. Este 
vorba, in principal, de diferite tipuri 
de transportoare, monoraiuri și ma
șini de extracție. Care sînt cauzele 
restanțelor ? Drept răspuns, tovară
șul loan Buzgău, șeful biroului des
facere din cadrul întreprinderii, ne-a 
prezentat o listă cu unele unități in
dustriale care nu au furnizat la ter
men o serie de subansamble și ma
teriale strict necesare realizării uti
lajelor miniere cu termene de pune
re in funcțiune în acest an. Restan
țele se referă în principal la utilaje 
de bază : transportoare cu racleți de 
diferite dimensiuni, mașini de ex
tracție.
miniere cu bandă pentru subteran 
ș.a„ pe care întreprinderea din Satu 
Mare nu le-a finalizat datorită lipsei 
unor motoare electrice, reductoare. 
transportoare și cabluri.

Recent, căutîndu-se o soluție pen
tru rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă această întreprindere, 
s-a făcut o analiză concretă la care 
au participat și reprezentanți ai Mi
nisterului Aprovizionării și Gospodă
ririi Fondurilor Fixe. Cu acest pri
lej s-au discutat stadiile realizării 
utilajelor destinate Combinatului 
minier Valea Jiului. Fără îndoială,

monoraiuri. transportoare

boratoarele orbitale se vor realiza, anual, 
produse farmaceutice in valoare de 27 mi
liarde de dolari, sticlă optică ultrapură in 
valoare de 12 miliarde dolari și metale 
ultrapure, în valoare de 15 miliarde dolari. 
Fabricarea tuturor acestor produse de înal
tă puritate va fi posibilă grație condițiilor 
speciale create de imponderabilitate.

• ACUPUNCTURA Șl AFEC
ȚIUNILE OCULARE. studli întreprin
se de specialiști ai Institutului de cercetare 
specializat pentru acupunctura din ca
pitala Chinei relevă că acupunctura se 
dovedește eficientă și în vindecarea persoa
nelor suferind de unele forme de miopie, 
strabism, paralizie a mușchilor oculari și 
atrofie vizuală. Pe de altă parte, s-a de
monstrat că acupunctura este eficientă și în 
ameliorarea auzului — experiențele dînd 
rezultate bune la 36,7 la sută din per-

pe șantiere
o astfel de analiză era absolut nece
sară și putea fi chiar eficientă. Sur
prinzător este însă faptul că sin
gura măsură luată se referă la trans
miterea unor telexuri către principa
lii furnizori pentru urgentarea li
vrărilor. Era oare necesară o anali
ză la care să participe atîția specia
liști pentru a se hotățî numai trans
miterea unor telexuri ? Lucrul aces
ta îl putea face foarte bine, din pro
prie inițiativă, chiar conducerea în
treprinderii din Satu Mare. De altfel, 
deocamdată, telexurile nici nu și-au 
demonstrat eficiența, dovadă că res
tanțele se mențin în continuare. Nu 
ne propunem și nici nu credem că 
trebuie să sugerăm noi soluții facto
rilor care au răspunderi directe în

realizarea producției de utilaj minier. 
Este limpede însă că problemele nu 
vor putea fi rezolvate prin telexuri, 
în acest caz este necesar să se adop
te un nou stil de muncă, eficient, 
care să asigure realizarea ritmică, 
integrală a planului la producția de 
utilaje miniere.

Dacă totuși se apreciază că unită
țile furnizoare nu știu încă ce res
tanțe au față de întreprinderea de 
utilaj minier din Satu Mare, le pu
tem reaminti obligațiile neonorate. 
Datoria specialiștilor, a direcțiilor 
tehnice din ministere este să acțio
neze concret în vederea soluționării 
problemelor de care depinde lichi
darea acestor restanțe.

SEMNALE PE ADRESA UNOR FURNIZORI
• întreprinderea de mașini electrice București are o restanța de 513 

motoare electrice.
© întreprinderea „Neptun" Cîmpina trebuia să trimită urgent 340 

de reductoare, fără de care nu se pot finaliza o serie de transportoare 
cu racleți. ■

® 192 tone de cabluri nu au fost livrate la termen de întreprinderea 
„Cablul românesc" din Ploiești.

ÎN CONCLUZIE
Atit din investigațiile făcute, cit și din datele centralizate la Minis

terul Minelor, Petrolului și Geologiei, rezultă că unitățile producătoare 
de utilaje miniere au mari restanțe față de mineri. Or, se știe că la 
fundamentarea planului de cărbune pe acest an s-au avut în vedere 
și noile obiective care trebuie puse în funcțiune in acest an. Iată de 
ce este necesar ca. in perioada imediat următoare, atît Conducerea Mi
nisterului Industriei de Utilaj Greu, cit și Centrala industrială de uti
laj minier și mașini de ridicat din Timișoara să acționeze operativ, cu 
hotărîre pentru recuperarea restanțelor și realizarea ritmică a planului 
pe ultimul trimestru al anului. în toate unitățile producătoare de uti
laje miniere trebuie să se acționeze energic pentru :

• organizarea mai judicioasă a producției, în toate cele trei 
schimburi de activitate

• respectarea cu strictețe a graficelor de producție și de li
vrări. in așa fel incit subansamblele să fie livrate ritmic, Ia ter
men și numai în ordinea de montaj

• întărirea asistenței tehnice acordate beneficiarilor pentru re
zolvarea operativă a tuturor problemelor de care depinde scurtarea 
ciclurilor de montaj.

soanele cărora le-a scăzut acuitatea audi
tivă. lucru confirmat de măsurătorile efec
tuate cu audiometrul. în principal, cedează 
la acest tratament surditatea 
natură traumatică, mai ales ; 
acupunctura este ineficace în 
pierdfere completă a auzului.

• UN LINGOU DE 60 DE 
TONE în R- F- Germania, la uzinele me
talurgice din Osnabruck a fost realizat, de 
curind, prin turnare continuă, un neobiș
nuit de mare lingou de metal. în greutate 
de 60 de 
două zile 
talul din 
un cupru
redusă de oxigen 
Din acest bloc 
forjeze un inel cu 
cinci ynetri care, după prelucrări, va deveni
un inel de stabilizare de 8.5 tone destinat

unei noi instalații tip tokamak a Institutu
lui Max Planck pentru fizica plasmei, din 
apropierea orașului Miinchen.

bruscă, de 
în schimb, 
cazurile de

tone, lingoul a avut nevoie de 
încheiate pentru a se răci. Me- 
care a fost realizat lingăul este 
de mare puritate, cu o proporție 

și de fosfor rezidual, 
cilindric urmează să se 

diametrul exterior de

• STUDII COMPORTAMEN
TALE ASUPRA... DELFINILOR. 
Distanțele pe care obișnuiesc să evolueze 
delfinii și balenele sint imense, de ordinul 
a mii și mii de kilometri. în stare liberă, 
aceste animale manifestă o excepțională 
adaptabilitate la mediu, ceea ce și face 
ca ele să fie incontestabile stăpîne ale 
mărilor. Paleta comportamentală bogată a 
acestora corespunde unui creier evoluat 
care, raportat la greutate, este mai mare 
decit al omului. Interesant de notat este 
faptul că, în timp te deosebit de dezvol
tate sînt acele părți ale creierului în care 
se localizează operațiile intelectului, zo
nele răspunzătoare de instincte, de agresi
vitate sint. la multe balene, mai reduse 
decît la om.

î
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In semn de înaltă recunoaștere și prețuire pentru știința românească, 

pentru cel mai prestigios reprezentant și neobosit îndrumător al cercetării

științifice naționale în folosul progresului cunoașterii, bunăstării și păcii,

Opera tovarășei academician doctor inginer

ELENA CEAUȘESCU
prezentată în Republica Populară Democrată Coreeană

PHENIAN 3 (Agerpres). — Răspunzind interesului deosebit manifes
tat în lumea științifica din R.P.D. Coreeană față de opera tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, larg cunoscută și apre
ciată, în prezent, pe toate meridianele lumii ca o contribuție de mare 
valoare la progresul chimiei moderne, la mobilizarea marilor resurse

ale acestei științe în folosul dezvoltării economico-sociale a națiunilor,' 
editura „CARTEA IN LIMBI STRĂINE", din Phenian, a lansat, recent, tra
ducerea în limba coreeană a două dintre volumele de referință în acest 
domeniu - „POLIMERIZAREA STEREOSPECIFICĂ A IZOPRENULUI" si 
„NOI CERCETĂRI IN DOMENIUL COMPUȘILOR MACROMOLECULARI".

li*#"?
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Editate în condiții gra
fice deosebite, cărțile sint 
prefațate de PROFESOR 
DOCTOR KIM IONG HO 
și, respectiv. PROFESOR 
DOCTOR OK CI HUN, 
personalități științifice de 
frunte din țara prietenă.

In prefața primului vo
lum se arată : „Savant de 
largă recunoaștere și pre
țuire internațională, spe
cialist renumit în dome
niul chimiei macromolecu- 
lare. academician doctor 
inginer Elena' Ceaușescu 
este o personalitate mar
cantă. de înalt prestigiu, a 
științei și tehnicii din 
România. La inițiativa și 
sub directa sa îndrumare, 
industria românească a 
soluționat, pe bază de 
tehnologii proprii, comple
xele probleme ale produ
cerii pe scară industrială a 
numeroase și importante 
varietăți de polimeri și 
elastomeri, intre care cau
ciucul poliizoprenic.

Monografia ..Polimeri
zarea stereospecifică a 
izoprenului" — rezultat al 
amplei dezvoltări date de 
autor preocupărilor iniția
te prin teza sa de docto
rat — oferă specialiștilor o 
lucrare deosebit de valo
roasă referitoare la prin
cipiile și tehnologiile pen
tru producerea la scară in
dustrială a cauciucului 
izoprenic cu Însușiri ste- 
reospecifice".

Se arată apoi : „Acade
mician Elena Ceaușescu 
elaborează, in prima parte 
a lucrării, mecanismul și 
cinetica reacției de polime- 
rizare, clarificind, totodată, 
influenta unor parametri 
hotărîtori pentru calitatea 
procesului. Autorul solu
ționează în mod strălucit 
atît problemele teoretice 
pe care le ridică proprie
tățile polimerilor obținuți, 
cît și cerințele legate de 
asigurarea in practica pro
ceselor tehnologice a men
ținerii acestor calități.

în partea a doua a lu
crării, autorul sistemati
zează rezultatele extrem 
de interesante obținute în 
cadrul unui amplu pro
gram de lucrări experi
mentale".

în continuare, se relevă : 
„Realizările prezentate in 
volumul de fată se impun 
ca o contribuție de mare 
valoare la dezvoltarea chi
miei și a tehnologiei chi
mice, reținînd atenția oa
menilor de știință prin so
luționarea inedită, origina
lă, a unor probleme nere
zolvate in trecut.

Lucrarea academicianu
lui Elena Ceaușescu, „Po- 
limerizarea stereospecifică 
a izoprenului". va constitui 
un sprijin mult prețuit 
pentru oamenii de știință 
și tehnologii din domeniul 
Chimiei macromoleculare și 
induștriei chimice.

Chimiștii coreeni privesc

agximgoism
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marcabilele succese ale 
oamenilor de știință din 
România frățească. îndru
mați cu înaltă competentă 
de academician Elena 
Ceaușescu. Adresăm dis
tinsului savant și colecti
vului de cercetare pe care 
îl conduce urarea caldă de 
a obține noi succese in 
prodigioasa activitate pe 
care o desfășoară și ne ex
primăm convingerea că re
lațiile de conlucrare pe tă- 
rîmul științei și tehnicii 
între cele două țări, cola
borarea între oamenii de 
știință coreeni și români 
se vor dezvolta continuu, 
în folosul reciproc".

La rîndul său. prof. dr. 
Ok Cl Hun, care prefațea
ză ediția coreeană a volu
mului .'.Noi cercetări în do
meniul compușilor macro- 
moleculari", arată : „Sub 
eminenta îndrumare și 
conducere a academicia
nului doctor inginer Elena 
Ceaușescu. oamenii de 
știință români au obținut, 
în ultimii ani. succese re
marcabile în clarificarea 
aspectelor teoretice și teh
nologice ale producerii pe 
scară industrială a cau
ciucului poliizoprenic.
succese ce se înscriu la loc 
de frunte in impetuoasa 
dezvoltare pe care o cu
noaște chimia macromole- 
culară în țara prietenă.

Academician Elena 
Ceaușescu, personalitate 
științifică bine cunoscută 
și apreciată pe plan mon
dial. s-a impus ca savant 
de prestigiu pe tărîmul 
chimiei macromoleculare. 
îmbogățind sfera de cunoș
tințe in acest domeniu prin 
importante inițiative teore
tice și concluzii proprii, 
confirmate printr-o labo
rioasă activitate de cerce
tare și aplicare în practică 
a rezultatelor. Lucrările 
sale științifice se bucură de 
o înaltă apreciere în lite
ratura de specialitate, pre
cum și la simpozioanele și 
congresele științifice de 
profil. în România și din
colo de hotarele țârii.

Volumul „Noi cercetări 
în domeniul compușilor 
macromoleculari", tradus și 
editat în numeroase țări și 
limbi ale lumii, ce vede 
acum lumina tiparului în 
tara noastră, reprezintă o 
valoroasă sinteză a studii
lor și cercetărilor între
prinse î-n decursul a cinci 
ani, începînd cu anul 1976. 
de academicianul Elena 
Ceaușescu, împreună Cu 
colectivul de cercetare pe 
care l-a format și îl con
duce. Această monografie 
ne prilejuiește cunoașterea 
a noi probleme cu caracter 
fundamental și aplicativ, 
rezultate din dezvoltarea 
industriei macromolecule- 
lor“.

în continuare, se arată 1

cu profundă satisfacție re

„Lucrarea 
lui doctor 
Ceaușescu,

academicianu- 
inginer Elena 
„Noi cercetări

In domeniul compușilor 
macromoleculari", este e- 
dificatoare pentru nivelul 
înalt al cercetării științi
fice din România — activi
tate condusă nemijlocit de 
eminentul savant. Cartea 
constituie un sprijin sub
stanțial pentru activitatea 
de cercetare științifică din 
țara noastră".

Exprimind prețuirea deo
sebită a oamenilor de ști
ință, a cercurilor largi de 
cercetători și specialiști 
coreeni, editura prezintă 
în deschiderea volumului 
„Polimerizarea stereospe
cifică a izoprenului" o am
plă notă biografică a to
varășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
în care se menționează :

„Academicianul Elena 
Ceaușescu este un eminent 
savant român bine cunoscut 
pe plan mondial. Membru 
al Academiei Republicii 
Socialiste România. dr. 
Elena Ceaușescu desfă
șoară o intensă și fructuoa
să activitate de cercetare 
științifică în domeniul chi
miei fundamentale si apli
cative, aducînd contribuții 
de mare valoare în dome
niul sintezei și caracteriză
rii compușilor macromole
culari. în special a cauciu
cului sintetic.

Sub conducerea sa ne
mijlocită. în țara prietenă 
a cunoscut o amplă dez
voltare cercetarea în do
meniul petrochimiei, iar 
rezultatele acesteia au fost 
aplicate direct în produc
ție, îndeplinind un rol im
portant în impetuoasa și 
multilaterala dezvoltare a 
industriei chimice româ
nești".

în continuare, editura a- 
preciază : „Acționînd neo
bosit pentru permanenta 
perfecționare a cercetării 
științifice șl a sistemului 
de învățămînt. academician 
Elena Ceaușescu coordo
nează și îndrumă. într-o 
viziune unitară, integra
toare, institutele centrale 
de cercetări și unitățile de 
învățămint, în folosul dez
voltării economico-sociale 
a tării.

Fondator al Comitetului 
Național „Oamenii de știin
ță și pacea" și președinte 
al acestuia, academicianul 
Elena Ceaușescu militează 
neobosit pentru intensifi
carea colaborării interna
ționale în domeniul știin
ței, tehnicii și învățămin- 
tului. pentru edificarea 
unei noi ordini economice 
internaționale, pentru acti
vizarea schimburilor teh- 
nico-științifice dintre toate 
țările, pentru creșterea e- 
ficienței acestora".

Editura reliefează că 
„pentru merite excepționa
le pe tărimul științei și re
zultatele activității sale de 
cercetare, prestigioase in
stituții de știință și învăță
mînt din Franța. Costa 
Rica, Ecuador. Peru, Ar
gentina, Filipine, Brazilia, 
Mexic, Iran, Japonia, 
Grecia, Kuweit, Ghana, 
Egipt, Malta, Pakistan, 
Marea Britanie, S.U.A. și 
din alte țări au confe
rit academicanului Elena 
Ceaușescu înalte titluri 
științifice. Numeroase uni
versități, academii și so
cietăți științifice au oferit 
distinsului savant român 
calitatea de membru și 
membru de onoare al unor 
consilii universitare și so
cietăți științifice străine".

în nota sa, editura men
ționează că pentru vasta 
activitate pe tărîm social- 
politic, în calitate de mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, prim vice- 
prim-ministru al guvernu

lui, deputat în Marea A- 
dunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, 
academicianului Elena
Ceaușescu i-au fost con
ferite înalte ordine și 
distincții românești și 
străine.

Cu prilejul apariției în 
limba coreeană a celor 
două valoroase lucrări ști
ințifice, sub/ auspiciile e- 
diturii „Cartea în limbi 
străine", la Palatul cultu
rii „Cionlima", din capita
la R.P.D. Coreene, a avut 
loc festivitatea lansării e- 
diției in limba coreeană a 
lucrărilor „Polimerizarea 
stereospecifică a izoprenu
lui" și „Noi cercetări în 
domeniul compușilor ma
cromoleculari".

La ceremonie au parti
cipat Ri Ho Ceăl, direc
torul general al editurii 
„Cartea în limbi străine", 
prof. univ. dr. Kim long 
Ho, decanul Facultății de 
chimie a Universității 
„Kim Ir Sen", laureat 
al celui mai înalt premiu 
științific național, Ok Ci 
Hun, doctor în chimie, co
ordonator al Institutului de 
cercetări chimice din ca
drul filialei de chimie de 
la Hamhing a Academiei 
de științe a R.P.D. Co
reene, cadre de conducere 
ale Unor institute de cerce
tări ale Academiei de știin
țe coreene, academicieni, 
alți oameni de știință, 
cadre de frunte din cerce
tarea științifică și tehno
logică, din învățămîntul 
superior și industrie, un 
numeros public.

Luînd cuvintul, Ri Ho 
Ceăl, directorul general al 
editurii, a exprimat satis
facția pentru posibilitatea 
ce se oferă oamenilor de 
știință și specialiștilor co
reeni de a aprofunda bo
găția de idei teoretice și 
practice cuprinse în opera 
științifică a tovarășei aca
demician Elena Ceaușescu, 
apreciind că traducerea și 
editarea în limba coreeană 
a celor două lucrări știin
țifice reprezintă un eveni
ment remarcabil în istoria 
schimburilor științifide co- 
reeano-române. Experiența 
eminentului savant român 
în domeniul sintezei și ca
racterizării compușilor ma
cromoleculari, cu deosebi
re a cauciucului sintetic, 
constituie o operă de înal
tă ținută și un instrument 
de lucru de măre utilitate 
practică pentru cercetătorii 
și specialiștii din domeniul 
chimiei.

Președintele colegiului de 
redacție al editurii a pre
zentat o amplă expunere 
asupra operei științifice 
a tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care constituie 
o întruchipare a capacită
ții creatoare a poporului 
român, a bazei puternice 
de care dispune creația 
tehnico-științifică româ
nească.

La festivitate s-a subli
niat că publicarea in limba 
coreeană a acestor două 
importante lucrări științi
fice constituie un act de 
aprofundare a cunoașterii 
succeselor României pe tă- 
rim tehnico-științific, un 
factor de apropiere între 
reprezentanții științei din 
cele două țări.

Prof. univ. dr. Kim long 
Ho a evocat cu emoție și 
bucurie plăcuta misiune ce 
i-a revenit de a prezenta 
direct tovarășei acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu realizări
le filialei de chimie din 
orașul Hamhîng a Acade
miei R.P.D. Coreene, cu pri
lejul vizitei efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So

cialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in anul 1971. El 
a subliniat competenta 
științifică de excepție a sa
vantului român, receptivi
tatea sa la realizările chi- 
miștilor coreeni, amintind 
cu satisfacție profundul ca
racter de lucru al vizitei 
întreprinse la uzina de fi
bre sintetice Vinalon, din 
orașul Hînguam.

Prilejuită de importantul 
eveniment editorial, mani
festarea de la Phenian s-a
constituit, totodată, într-o 
puternică și cuprinzătoare 
expresie a stimei și pre
țuirii nutrite de lumea 
științifică din țara priete
nă față de știința româ
nească în general, față de 
contribuția de excepțională 
însemnătate adusă de to
varășa academician i doctor
Inginer Elena 
la dezvoltarea 
naționale de

Ceaușescu 
capacității 
cercetare

științifică,’ dezvoltare teh
nologică și introducere a 
progresului tehnic, la ori
entarea ei, împreună eu 
învățămîntul. spre cele mai 
actuale și eficiente dome
nii ale revoluției tehnico- 
științifice contemporane, în 
strînsă legătură, cu nevoile 
producției, ale vieții, cu 
mărețele programe de dez
voltare economico-socială 
ale României în cei 21 de
ani parcurși de la cel 
de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro- 
mân.

Cu deosebită admirație 
și căldură, vorbitorii au e- 
vidențiat infăptuiriie fără 
precedent, pe plan econo
mic și social, ale poporu
lui nostru, sub conducerea 
centrului vital al națiunii, 
partidul. în anii celei mai 
rodnice epoci din istoria 
multimilenară a patriei. „E- 
poca Nicolae Ceaușescu". 
Cu profund respect au fost 
evocate puternica persona
litate și opera, teoretică și 
practică, ale conducătoru
lui Partidului Comunist și 
statului nostru, ctitor al 
României moderne, mili
tant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești, 
om politic de cel mai înalt 
prestigiu mondial, ale că
rui merite în făurirea con
ceptului și promovarea 
neabătută a principiilor 
unei noi ordini economice 
internaționale, în apărarea 
intereselor legitime ale ță
rilor în curs de dezvoltare, 
în edificarea unui sistem 
viabil de, securitate egală 
pentru toate națiunile, a 
unei păci trainice in lume, 
întrunesc astăzi elogiul tu
turor forțelor politice pro
gresiste. al tuturor oame
nilor de bună credință de 
pe toate meridianele. Di
namizate și îmbogățite în 
conținut de întîlnirile și 
convorbirile la cel mai 
înalt nivel dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen. relațiile de priete
nie și amplă cooperare din
tre cele două țări si po
poare — inclusiv pe tărî
mul științei — se dezvoltă 
în mod exemplar, în folo
sul reciproc, confirmînd in 
practică, cu putere, valoa
rea conlucrării dintre țări 
suverane, egale in drepturi, 
libere să-și aleagă singure 
căile dezvoltării, fără a- 
mestec din afară.

Oamenii de știință 
din R.P.D. Coreeană au 
adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ilustru 
conducător al României so
cialiste, tovarășei Elena 
Ceaușescu. eminent savant 
și militant de frunte al 
partidului și statului, cele 
mai calde urări de succes 
In nobila și multilaterala 
activitate pe care o desfă
șoară, iar poporului român
prieten — progres, prospe
ritate și pace. 7

ÎNTILNIRE LA MOSCOVA. La 
Moscova a avut loc o întilnire în
tre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
Herbert Mies, președintele P.C.G. 
din R.F.G., și Herbert Schmitt, 
președintele Partidului Socialist 
Unit din Berlinul Occidental, care 
au participat la dezvelirea monu
mentului lui Ernst Țhălmann din 
capitala Uniunii Sovietice. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., 
s-a procedat la un schimb de pă
reri asupra unor probleme inter
naționale actuale, cu precădere 
asupra problemei asigurării păcii 
și securității în Europa.

ÎNȚELEGEREA DE COLABO
RARE TEHNICO-ȘTIINTIFICĂ în 
domeniul controlului calității pro
duselor și metrologiei dintre In

ILE DE PRESA
e scurt

spectoratul General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor din 
Republica Socialistă România și 
Comitetul de Stat al U.R.S.S. pen
tru Standardizare (C.S.S.). precum 
și programul de realizare a înțele
gerii pe perioada 1987—1990 au 
fost semnate la Moscova.

ADUNAREA R.S.F. IUGOSLA
VIA a cerut guvernului să pregă
tească, pînă la sfirșitul lunii oc
tombrie. un proiect de rezoluție 
asupra dezvoltării sociale și eco
nomice a țării in 1987. Directorul 
Institutului federal al planificării.

Zarko Papici, a relevat că sarcina 
principală a politicii economice 
iugoslave pe 1987 va fi reducerea 
inflației, printre cele mai impor
tante măsuri necesare în acest scop 
inscriindu-se stimularea producției 
și exportului, diminuarea costuri
lor și a tuturor cheltuielilor și 
aducerea lor la un nivel realist.

COLABORARE. La Institutul de 
cercetări cosmice al Academiei de 
științe a U.R.S.S. a avut loc o în- 
tîlnire cu o delegație a Centrului 
național cosmic britanic, condusă 
de directorul general al acestuia.

Roy Gibson. Oamenii de știință din 
cele două țări au examinat per
spectivele colaborării în domeniul 
cuceririi spațiului cosmic în sco
puri pașnice. Prima acțiune majoră 
comună va fi proiectul „Roentgen", 
la a cărui realizare participă, de 
asemenea, oameni de știință din 
Olanda și R.F.G. Pe acest aparat 
cosmic, ce urmează să fie lansat 
pe o orbită circumterestră in 1987, 
va fi instalat un telescop Roent
gen. creat cu participarea oameni
lor de știință de la Universitatea 
Birmingham din Marea Britanie.

ARESTĂRI. Autoritățile chiliene 
au arestat Ia Santiago de Chile pe 
purtătorul de cuvînt al Partidului 
Socialist din Chile, Eduardo 
Loyola, au anunțat surse ale P.S.C. 
Alți 25 de lideri ai diferitelor gru
pări de opoziție se află în prezent 
în detenție în virtutea stării de 
urgență instaurată la 7 septembrie.

Pentru soluționarea 
globală a problemei 

datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare 

Intervenția reprezentantului 
României la sesiunea anuală 

a F.M.I. ți B.I.R.D.
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Luind cuvintul in cadrul reuniunii a- 
nuale a F.M.I. și B.I.R.D., care se 
desfășoară la Washington, reprezen-, 
tantul României, Alexandru Babe, 
ministrul finanțelor, referindu-se la 
povara datoriei externe care a de
venit tot mai apăsătoare pentru ță
rile in curs de dezvoltare, a subli
niat necesitatea abordării globale, 
principiale, a problemei datoriei ex
terne, care, în principal, să aibă în 
vedere : anularea datoriilor țărilor 
cu un venit național de pină la 
500—600 dolari pe locuitor, reduce
rea substanțială a datoriei celor cu 
un venit național de 1 000—1 200 do
lari pe locuitor, reducerea cu 50—70 
la sută a datoriei celorlalte țări în 
curs de dezvoltare, reeșalonarea, pe 
o perioadă îndelungată, a datoriei 
rămase, fără dobîndă sau cu o do- 
bindă de maximum 3—4 la sută, sta
bilirea unui plafon pentru efectuarea 
plăților in contul datoriei externe de 
cel mult 10 la sută din incasările a- 
nuale din exporturi.

Delegația română > a' exprimat opi
nia că soluționarea problemelor fi- 
nanciar-valutare reclamă și anumite 
refundamentări și restructurări în 
conceptele și mijloacele de acțiune 
ale organismelor financiar-bancare 
naționale și internaționale, domenii 
unde F.M.I. și B.I.R.D. ar trebui să 
aibă inițiative cu mult mai percu
tante și să ofere modele demne de 
urmat. în acest sens, a fost formula
tă propunerea ca cel puțin o parte 
din datoria externă să poată fi achi
tată în monedele naționale ale țări
lor in cauză, prin înțelegeri reciproc 
avantajoase.

încheierea Conferinței 
generate a A.I.E.A.

VIENA 3 (Agerpres). — Radu Bu- 
deanu transmite : Vineri s-au inche- 
iat in capitala Austriei lucrările celei 
de-a 30-a Conferințe generale a 
Agenției Internaționale pentru Ener
gie Atomică (A.I.E.A.). Au participat 
delegați din peste 100 de țări, inclu
siv România.

In cursul lucrărilor s-a subliniat 
necesitatea sporirii contribuției 
A.I.E.A. la promovarea cooperării in
ternaționale în vederea dezvoltării 
utilizării pașnice a energiei nucleare, 
îndeosebi a transferului nestînjenit 
de tehnologii nucleare, a securității 
instalațiilor nucleare, a protecției 
populației și mediului înconjurător 
contra radiațiilor.

Atentat eșuat împotriva 
primului ministru al Indiei

DELHI 3 (Agerpres). — După 
cum a anunțat Agenția indiană de 
presă P.T.I., la 2 octombrie, la Del
hi, in timpul ceremoniei consacrate 
Împlinirii a 117 ani de la nașterea 
lui Mahatma Gandhi, pm necunoscut 
în uniformă militară a tras trei 
focuri de revolver împotriva premie
rului indian, Rajiv Gandhi. Atenta
tul a eșuat. Potrivit agenției citate, 
la Delhi a fost instituită starea ex
cepțională.

In urma votului din senat

Statele Unite vor aplica 
sancțiuni economice 

împotriva R.S.A.
WASHINGTON 3 (Agerpres) — 

Senatul Statelor Unite a anulat, cu 
78 de voturi pentru și 21 împotrivă, 
vetoul opus de președintele Ronald 
Reagan proiectului de sancțiuni eco
nomice împotriva Africii de Sud, 
transmit agențiile internaționale 
de presă. întrucît, anterior, vetoul 
prezidențial a fost respins și de 
Camera Reprezentanților cu o sem
nificativă majoritate de 313 voturi 
contra 83, sancțiunile capătă putere 
de lege, în pofida opoziției Casei 
Albe. In baza actualei legislații sint 
interzise orice noi investiții și cre
dite Americane in favoarea firmelor 
și companiilor de stat sud-africane. 
Totodată, sint suspendate importu
rile în S.U.A. de’ fier, oțel, arme, 
muniții, vehicule militare și produ
se agricole, interzicerea importuri
lor de uraniu, cărbune și textile 
provenite din R.S.A., u'rmînd să in
tre în vigoare in următoarele 90 de 
zile. Vetoul din cele două camere 
ale Congresului, dar mai ales cel 
din Senat, cu majoritate republica
nă, este considerat de agenția 
United Press International „o se
veră infrîngere" a administrației pe 
planul politicii externe, cu posibile 
consecințe asupra alegerilor legisla
tive din luna noiembrie. Această 
evoluție reflectă profunda dezapro
bare a majorității cetățenilor ame
ricani față de continuarea politicii 
inumane de apartheid, promovate 
de regimul de la Pretoria in pofida 
condamnării acesteia de opinia 
publică internațională.

Noi acțiuni agresive 
ale regimului de la Pretoria 

împotriva Angolei
LUANDA 3 (Agerpres). — In ulti

mul timp, la granița Angolei cu Na
mibia s-au produs ciocniri intre tru
pe ale regimului rasist sud-african 
și unități ale armatei regulate ango
leze, a declarat unui grup de ziariști 
străini, aflați în vizită in provincia 
Huila, comisarul pentru această zonă 
— informează, într-o corespondență, 
agenția Taniug. Relevînd că astfel de 
lupte s-au semnalat în perimetrul 
orașelor Namaounde și Ngiva, repre
zentantul angolez a arătat că „ele 
confirrrțâ poziția R.S.A. de a desta
biliza Angola și a ocupa o parte din 
teritoriul său".

Cuvintarea secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
la Consfătuirea unională a șefilor catedrelor de științe 

sociale din institutele de învățămînt superior
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la Consfătuirea unională a 
șefilor catedrelor de științe socia
le din institutele de învățămint su
perior, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, a arătat 
că momentul actual cere inițiative, 
creativitate în toate sferele vieții, 
sarcinile fără precedent prin nouta
tea și amploarea lor trebuie soluțio
nate in cel mai scurt timp, relatea
ză agenția T.A.S.S. Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. pornește de la fer
ma convingere că înfăptuirea orien
tării spre accelerare, reorganizare, 
spre atingerea unui stadiu calitativ 
nou al societății sovietice este de 
neconceput fără intensificarea acti
vității teoretico-ideologice, fără asi
gurarea, trainică din punct de yedere 
științific, a măsurilor practice de 
perfecționare a relațiilor sociale ale 
socialismului în dezvoltare. Gindirea 
teoretică — a spus vorbitorul — tre
buie să dezvăluie mai deplin și mai 
profund în primul rînd particulari
tățile stadiului actual al socialismu
lui, diferitele etape ale atingerii 
unui stadiu calitativ nou în perioa
da pînă în anul 2000 și pe mai de
parte. Ea este chemată să ofere o 
imagine obiectivă din punct de ve
dere științific asupra lumii contem
porane, în ansamblul ei. Relevînd 
că reorganizarea, in curs de . desfă
șurare în U.R.S.S., oferă întregului 
sistem de științe sociale o comandă 
socială de cea mai mare răspundere, 
vorbitorul a continuat : Ideile noas
tre privind dialectica forțelor de pro
ducție și a relațiilor de producție, 
proprietatea socialistă, cooperarea, 
autoconducerea poporului și demo
crația, dezvoltarea conștiinței socia
le, cauzele și căile lichidării feno
menelor negative și multe altele ne
cesită o îmbogățire cu material din 
viața actuală. Partidul contează pe o 
contribuție țot. mai mare a științei 
economice la lupta pentru dezvolta
rea forțelor de producție, aplicarea 
tehnologiilor avansate, perfecționa
rea calitativă a relațiilor de produc
ție, schimbarea formelor de gospo
dărire și de conducere.

Arătînd că în cursul reorganizării 
vieții, al înnoirii ei se desfășoară o 
luptă de idei, de teze psihologice, de 
stiluri de gindire și comportament, 
o luptă acută, nu întotdeauna des
chisă. dar fără compromis. M. Gor
baciov a spus că vechiul nu cedează 
fără luptă, el găsește noi forme de 
adaptare la dinamica vieții prin di
verse manevre scolastice. Procesele 
de astăzi nu pot fi impulsionate prin 
formule vechi. Trebuie să elaborăm 
concluzii noi, care să reflecte dialec
tica actuală a vieții. Iar în promo

varea ideilor noi este necesar să se 
manifeste curaj, spirit de inițiativă.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a arătat că în fața sociolo
gilor ștă astăzi sarcina de a lichida 
distanța care ii separă de cerințele 
vieții, întărirea legăturii dintre teo
rie și practică nefiind pur și simplu 
un apel la modul general, cl cheia 
spre reorganizarea științelor sociale, 
un principiu al activității oamenilor 
de știință, al profesorilor. Practica 
constituie baza cunoașterii și un 
criteriu al adevărului. Teoria trebuie 
să meargă înaintea practicii, să 
perceapă fenomenele mai larg, să 
privească mai profund, să vadă 
„ceea ce temporar este ascuns".

Criticind faptul că abordarea șl 
formele existente in prezent, meto
dele de predare a științelor sociale 
contribuie, în bună măsură, la dog
matism, scolastică, vorbitorul a de
nunțat și tendința de a căuta in 
„adevăruri comune" rețete „bune 
pentru toate cazurile de viață", care 
naște din dogmatism, din faptul că 
se mizează nu pe activitatea creatoa
re a gindirii, ci pe memorarea au
tomată a unor teze generale.

Convingerile marxist-leniniste ale 
tineretului, a continuat vorbitorul, 
trebuie să fie rezultatul unei gin- 
diri profunde, al unor căutări și 
descoperiri îmbucurătoare, dacă vreți, 
și al unor dezvăluiri — cel puțin 
pentru sine, pentru că astfel con
vingerile devin profunde, înțelese șl 
însușite, adică trainice și utile vie
ții și muncii. Viitorii specialiști tre
buie înarmați cu capacitatea de o- 
rientare în actuala lume complexă, 
deoarece concepția despre lume în
seamnă nu numai totalitatea cunoș
tințelor generale despre lume, ci șl 
înțelegerea intereselor și idealurilor 
de clasă, a normelor juridice și mo
rale, a priorităților sociale și valori
lor umaniste — a tot ceea ce de
termină opțiunea privind linia de 
comportament a omului în viață, 
atitudinea lui responsabilă față de 
societate și față de sine însuși.

Epoca noastră — a spus, în înche
iere, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. — impune nu numai înalte 
exigențe, ci oferă și o posibilitate 
cu adevărat fără precedent pentru 
manifestarea aptitudinilor, pentru a- 
plicarea în practică a capacităților 
și talentelor. Trebuie să organizăm 
pretutindeni lucrurile in așa fel, 
incit oamenilor cu spirit scrutător, 
creator, care pășesc în avangarda 
reorganizării, să le fie mai ușor, 
să muncească mai rodnic, să trăiască 
mai bine. Este valabil și pentru 
producție, și pentru știință, și pen
tru artă — pentru toate sferele ac
tivității sociale.

LA NAȚIUNILE UNITE

întrevederi ale ministrului afacerilor externe 
al României

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Tovarășul Ioan Totu. ministrul a- 
facerilor externe, a avut intilniri eu 
miniștrii de externe ai Albaniei, Ce
hoslovaciei. Emiratelor Arabe Unite, 
Iranului. Israelului, Kuweitului. Ni
geriei, Suriname. Uruguayului și 
R.D.P. Yemen aflați la New York 
cu ocazia celei de-a 41-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

în cadrul convorbirilor care au a- 
vut loc cu acest prilej au fost e-

xaminate evoluția relațiilor bilatera
le dintre România și țările respecti
ve și s-a efectuat un schimb de Yb” 
deri cu privire la principalele pro
bleme ale vieții internaționale afla
te pe agenda actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

La tntilniri a participat ambasado
rul Teodor Marinescu, reprezentan
tul permanent al țării noastre la 
O.N.U.

Dezbaterile din Adunarea Generală
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).

N. Chilie transmite : La sediul O.N.U. 
din New York continuă dezbaterile 
de politică generală din cadrul ac
tualei sesiuni a Adunării Generale.

Președintele statului Sao Tome și 
Principe, Manuel Pinta da Costa, a 
adresat un apel la sprijinirea mai 
activă de către toate statele a
O. N.U,

El a arătat că printre sarcinile și 
răspunderile prioritare ale O.N.U. 
figurează intărirea respectului față 
de normele dreptului și legalității 
internaționale, apărarea libertății și 
independenței țărilor mai mici, 
impulsionarea tratativelor pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
realizarea dezarmării și eliminarea 
riscului declanșării unei catastrofe 
nucleare, reglementarea prin mij
loace pașnice, politice, a conflictelor,

Fuad Turk, secretar general in 
Ministerul de Externe al Libanului, 
a adresat un apel întregii comuni
tăți internaționale să acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru apli
carea rezoluțiilor O.N.U. în problema 
libaneză. care statuează dreptul 
Libanului la independență, unitate 
și integritate teritorială, fără nici

un amestec din afară, pentru retra
gerea completă a Israelului din 
Liban, ceea ce ar permite guvernu
lui libanez să încheie cu succes 
negocierile cu principalele grupări 
politice interne în vederea încetării 
conflictului și normalizării situației 
din țară, pe baza unei autentice re
concilieri naționale.

Primul ministru al Republicii 
Zimbabwe, Robert Mugabe, a insis
tat asupra problemelor grave cu 
care sînt confruntate țările de pa 
continentul african ca urmare a 
subdezvoltării, datoriei externe. lip
sei fondurilor pentru dezvoltare, 
foametei și sărăciei, precum și ca 
rezultat al politicii rasiste, de apart
heid, a colonialismului și neocolo- 
nialismului.

In legătură cu situația din Africa 
australă, el a arătat că țările neali
niate preconizează, în esență, adop
tarea de către O.N.U. a unor sanc
țiuni cuprinzătoare obligatorii și 
eficace împotriva autorităților de la 
Pretoria pentru a le determina să 
renunțe la sistemul inuman de 
apartheid și oprimarea populației 
africane majoritare din R.S.A., să 
înceteze ocuparea ilegală a Namibiei.

Intîlnire între miniștrii de externe 
ai Iugoslaviei și Albaniei

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — 
La sediul din New York al Națiuni
lor Unite a avut Ioc o întilnire în
tre secretarul federal pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugoslavia,

Raif Dizdarevici, și ministrul aface
rilor externe a R.P.S. Albania, Reis 
Malile, anunță agenția Taniug. Au 
fost discutate stadiul relațiilor din
tre cele două țări și cooperarea lor 
în unele domenii.

Sînt necesare eforturi sporite pentru înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : în „Decla
rația miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale Grupului celor 77", 
adoptată la încheierea reuniunii mi
nisteriale a Grupului celor 77. din 
care face parte și România, se ex
primă preocuparea serioasă a parti- 
cipanților în legătură cu „agravarea 
crizei economice mondiale si efec
tele sale devastatoare asupra econo
miilor țârilor in curs de dezvoltare".

Reafirmind rolul important al 
O.N.U. ca for central, democratic, de 
dialog și negocieri în problemele 
cooperării internaționale pentru dez
voltare, declarația cheamă statele 
dezvoltate să înceapă negocieri se
rioase. de fond, cu țările în curs de 
dezvoltare in cadrul Națiunilor Uni
te. in scopul depășirii actualei cri
ze economice și instaurării cît mai 
grabnice a noii ordini economice 
mondiale.

Documentul inserează, de aseme
nea. poziția țărilor îp curs de dez
voltare in favoarea restructurării ac
tualului sistem financiar si mone
tar internațional a folosirii mai e- 
ficiente a posibilităților oferite de 
O.N.U.. U.N.C.T.A.D. și alte organi
zații internaționale pentru rezolva
rea urgentă a problemelor presan

te, ale mijloacelor de care au ne
voie țările sărace pentru finanțarea 
programelor lor de dezvoltare, ale 
preturilor materiilor prime, ale eli
minării inechităților protecționismu- 
lui și celorlalte bariere din comer
țul internațional, ce afectează. în 
primul rind interesele țărilor în curs 
de dezvoltare. Se evidențiază, tot
odată, însemnătatea deosebită a 
colaborării, solidarității și întrajuto
rării țărilor in curs de dezvoltare 
pentru promovarea intereselor lor co
mune, pentru lichidarea subdezvol
tării. decalajelor economice și asi
gurarea înaintării reale a acestor țări 
pe calea progresului și bunăstării.

Delegația română la reuniunea mi
nisterială a Grupului celor 77 și-a 
adus o contribuție importantă la 
dezbaterea problemelor de pe ordi
nea de zi și Ia elaborarea declara
ției finale, promovînd activ concep
ția președintelui Nicolae Ceaușescu, 
propunerile și inițiativele țării noas
tre vizînd eliminarea subdezvoltării 
și decalajelor economice, soluționa
rea globală a problemei datoriilor 
externe ale țărilor in curs de dez
voltare și folosirea mai activă -și 
eficientă a O.N.U. și instituțiilor sale 
specializate pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.
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