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Pentru recolte sporite in anul viitor:

Noi construcții de locuințe pe calea Unirii din Buzău Foto ; Eugen Dichiseanu

SEMĂNATUL GRÎULUI 
- INTENSIFICAT LA MAXIMUM I

Știința de a cîștiga o bătălie

încheierea insămințărilor la termenele prevăzute 
și respectarea cu cea mai mare răspundere a nor
melor tehnice, așa cum s-a stabilit la Consfătuirea 
cu activul de partid și de stat din agricultură, este 
de cea mai mare însemnătate pentru obținerea de 
recolte sporite în anul viitor. Exemplul unităților 
agricole socialiste, îndeosebi al celor din județul Olt 
— care au realizat în acest an recolte de peste 
8 000 kg grîu și orz la hectar — demonstrează că prin 
respectarea normelor tehnice recoltele pot crește 
foarte mult. în cuvîntarea rostită la consfătuire, to
varășul Nicolae Ceaușescu, evidențiind căile prin 
care unitățile agricole fruntașe au obținut recolte 
mari de grîu și orz, sublinia : „Sint necesare măsuri 
hotărite pentru realizarea insămințărilor de toamnă, 
la orz, la grîu, in perioadele stabilite prin lege — 
cel mai tirziu pînă la 1 octombrie in zonele în care 
iarna vine mai timpuriu, iar pină la 10 octombrie 
să fie realizate in întregime toate insămințările. Avem 
tot ce ne trebuie pentru a asigura terminarea cam
paniei de insâmințări la timpul stabilit, aceasta fiind 
un factor hotăritor pentru asigurarea unei bune re
colte in anul viitor".

Ne desparte mai puțin de o săptămînă de termenul 
limită stabilit pentru încheierea însămînțării griului. 
Care esțe stadiul lucrărilor la zi ? Potrivit datelor 
furnizata de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zi
lei de 3 octombrie griul a fost însămințat pe 1 023 780 
hectare, reprezentînd 40 la sută din suprafața pre
văzută.

Cerința esențială este ca în fiecare unitate agrico
lă, în fiecare județ, prin organizarea temeinică a 
muncii să se asigure folosirea la capacitate maximă 
a mijloacelor mecanice, astfel incit să se realizeze 
viteze de lucru mult sporite față de cele stabilite 
inițial.

în „Programul de măsuri cu privire la pregătirea 
și desfășurarea campaniei agricole de recoltare a 
culturilor de toamnă, însămînțarea cerealelor păioa- 
se, executarea ogoarelor de toamnă și alte acțiuni 
de creștere a capacității de producție a solurilor" se 
prevede ca vitezele zilnice la Însămînțarea griului și 
secarei, pe ansamblul țării, să ajungă la 255 125 hec
tare. Printr-o temeinică organizare a muncii, aces
te viteze trebuie realizate și chiar depășite, astfel 
încit, in fiecare unitate agricolă și în fiecare județ, 
insămințările să se încheie la termenele prevăzute.

Măsurile care se întreprind în vederea grăbirii în- 
sămînțărilor trebuie să se împletească cu preocuparea 
plină de răspundere a specialiștilor și mecanizatorilor 
pentru executarea unor lucrări de cea mai bună ca
litate la pregătirea terenului și semănat, astfel incit 
să se asigure densitățile stabilite, de aceasta depin- 
zînd în mod hotărîtor nivelul recoltelor prevăzute 
pentru anul viitor. Desigur, in unele locuri, ca urma
re a lipsei precipitațiilor, solul se lucrează greu. 
Dar tocmai în asemenea condiții mai grele se ve
rifică priceperea, hărnicia și capacitatea organizato
rică a mecanizatorilor, specialiștilor și cadrelor de 
conducere din unitățile agricole.

Fiecare zi trebuie folosită acum din plin pentru in
tensificarea insămințărilor de toamnă în vederea în
cheierii lor pe toate suprafețele in cursul săptăminii 
care urmează. Tocmai de aceea, organele și organiza
țiile de partid, consiliile populare și conducerile uni
tăților agricole au datoria să se ocupe cu cea mai 
mare răspundere de organizarea și desfășurarea te
meinică, în ritmul prevăzut, a însămînțării griului.
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STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII GRIULUI, in procente, pe județe, in seara zilei de 3 octombrie 
(date comunicate de Ministerul Agriculturii)

• Griul mai este de însămințat pe 1,5 milioane hectare, 
reprezentînd 60 la sută din suprafața prevăzută.

• Semănatul griului trebuie intensificat îndeosebi în ju
dețele Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș, Mehedinți, 
Satu Mare, Prahova, Argeș, Vîlcea, Gorj, Caraș-Severin, Vran- 
cea. Vaslui, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Brăila 
și Buzău, unde procentul este sub media zonei respective.

• Maximă răspundere pentru aplicarea riguroasă a regu
lilor agrotehnice la pregătirea terenului și semănat

Înaltă răspundere pentru aplicarea
FERMĂ A PRINCIPIILOR AUTOGESTIUNII

Șl AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI
între Instrumentele de bază ale întăririi autoeonduceril și autogestiu- 

nil. corespunzător exigentelor formulate de secretarul general al partidu
lui. un rol important revine bugetului de venituri și cheltuieli, care sin
tetizează indicatorii economico-financiari esențiali ai activității produc
tive și cuprinde căile concrete de acțiune pentru sporirea rentabilității, 
a eficienței economice. în dezbaterea precedentă organizată de redac
ție cu specialiști din acest domeniu (publicată în „Scînteia" din 2 octom
brie a.c.). au fost abordate problemele fundamentării riguroase a 
bugetelor de venituri si cheltuieli, relevîndu-se că în acest scop trebuie 
să sporească spiritul de răspundere al organelor de conducere colectivă

pentru mobilizarea tuturor rezervelor de sporire a eficienței economice 
existente în întreprinderi ; totodată, se impune participarea nemijlocită 
a factorilor de răspundere din centrale și ministere la elaborarea buge
telor de venituri și cheltuieli ale unităților, la fundamentarea indicatori
lor economico-financiari și a măsurilor de natură să asigure realizarea 
acestora.

Continuăm dezbaterea.'aducînd în discuție căile și metodele de antre
nare a întregului colectiv de oameni ai muncii la sporirea eficientei pro
ducției. la înfăptuirea prevederilor bugetului de venituri șl cheltuieli.

Răspunderea directă 
a fiecărui om al muncii 

pentru gestionarea 
avuției unității

„Există încă mentalitatea că bu
getul de venituri și cheltuieli este o 
lucrare de sinteză foarte complexă, 
care nu poate servi decît unui nu
măr restrîns de specialiști sau cadre 
de conducere — spune conf. dr. 
Eugeniu Vasilescu, de la Academia 
de studii economice. Or. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia lim
pede că este necesar să se înțeleagă 
că bugetele de venituri și cheltuieli 
nn sînt ceva formal, ci un mijloc prin 
care conducerea fiecărei întreprin
deri, adunarea generală a oamenilor 
muncii pot acționa pentru a obține 
maximum de eficiență economică, o 
creștere substanțială a beneficiilor.

Azi, despre ELABORAREA BUGETELOR DL VENITURI 
SI CHETTUIELI PL SECȚII SI ATELIERE

a rentabilității în general — și, pe 
această bază, să se creeze și mij
loacele necesare atît pentru fondul 
de dezvoltare, cit și pentru fondul 
de consum.

Deci, a acționa în spiritul și litera 
prevederilor bugetului de venituri 
și cheltuieli este in interesul fie
cărui colectiv muncitoresc și trebuie 
să devină o cauză a tuturor oame
nilor muncii. în consecință, organi
zarea îndeplinirii bugetului de veni
turi și cheltuieli impune, de fiecare 
dată, defalcarea principalilor indi
catori pe verigile organizatorice ale 
unității economice, cit mai aproape

de locurile de muncă. O asemenea 
defalcare este obligatorie, avînd în 
vedere și faptul că, potrivit regle
mentărilor actuale legate de retri
buirea muncii in acord global, ciști- 
gurile fiecărei formații de lucru de
pind nu numai de realizarea produc
ției fizice, ci și de îndeplinirea unor 
criterii și condiții de ordin calita
tiv, de eficiență economică, cum ar 
fi : încadrarea în consumurile nor
mate de materii prime, materiale, 
combustibil sau energie, asigurarea 
unei producții de calitate, utilizarea 
eficientă a mașinilor și utilajelor 
din dotare.

în practică. în cadrul Întreprinde
rii se pot întocmi bugete de venituri 
și cheltuieli pe fabrici, uzine și alte 
unități subordonate, care evaluează 
și urmăresc distinct rezultatele pro
priei activități. Pentru secții, atelie
re și locuri de muncă pot fi întoc
mite bugete de cheltuieli în strînsă 
legătură cu sarcinile fizice de pro
ducție pe care le au de îndeplinit, 
cu consumurile materiale, normele 
de muncă și alte cheltuieli normate 
sau planificate. De reținut este că, 
așa cum practica a dovedit, cu cîi 
defalcarea indicatorilor economico- 
financiari este mai analitică, pină la 
locurile de muncă, cu atît urmări
rea îndeplinirii bugetului de veni
turi și cheltuieli este mal concretă 
și dă posibilitatea unor intervenții
Comeliu CÂRLAN, Ioan LAZA
(Continuare in pag. a II-a)

Rîndurile de față ar putea foarte 
bine să înceapă cu remarca unui 
inventator — inginerul Ștefan A- 
ramă, de la întreprinderea de uti
laj greu „Progresul“-Brăila : „Con
temporanii mei ? Sînt oameni cu o 
percepție extraordinară a timpu
lui lor“. „Un spirit al timpului lor 
l-au avut și anticii, și oamenii 
evului mediu, ai Renașterii, și multi 
alții...". „De acord, dar cred că 
niciodată ca acum omul n-a fost 
atît de integrat, de implicat în 
epoca sa ; n-a fost mai arzătoare 
ca acum dorința omului de a tine 
pasul, chiar dacă pentru asta a 
trebuit să „iasă din formulă". De 
a-și măsura puterile. Omul de azi 
se află angajat într-o operă fără 
precedent în istorie : făurirea so
cialismului și comunismului pe pă- 
mîntul României. își dă seama, e 
conștient că aceasta este pentru el 
o șansă unică. De aici obsesia lup
tei : dorința, hotărîrea de a o cis- 
tiga. „Ieșirea din formulă" este de 
fapt remediul împotriva plafonării, 
a rutinei care l-ar putea împiedica 
să țină cadența. Lucru firesc. Nici 
o bătălie nu-i aidoma cu cea dina
inte".

De la idee, „coborîm" la faptul 
de viață unde se află, în fond, iz
vorul ideilor. între nenumărațil 
oameni de aici, de la „Progresul", 
Ștefan Aramă îl evocă pe Gavril 
Axente. Omul cu obsesia oscila
toarelor hidraulice. Și cu un acut 
simț al timpului, cu atît de pre
sante imperative. Ce încerca el nu 
mai reușise nimeni. Iată însă că el 
se înhamă să dezlege ce-i de dez
legat, se apucă de treabă și zice : 
„Pîrtia asta trebuie deschisă. Da, 
nu s-a aventurat nimeni, dar me
rită să încercăm".

Argumentează același Ștefan A- 
ramă : „Șgse ani s-a încăpățînat 
Gavril Axente în ideea lui, a os
cilatoarelor hidraulice. Pentru unii, 
poate, timp suficient pentru a se 
lăsa păgubași. Pentru el ? Timp 
de înaintare pas cu pas, jalonat nu

X

ETICA 
MUNCII 

la 
examenul 
faptelor

numai de reușite, ci și de înfrîn- 
geri. Acum, ideea e viabilă, se 
materializează, și acesta-i lucrul 
principal". „Deci «polul» a fost 
atins". „Cum asta, s-a mirat in
terlocutorul nostru. Totdeauna 
există mai departe I Altfel s-ar 
nega mișcarea, viața...". „Foarte 
bine. Dar acum, pentru Gavril 
Axente. ce înseamnă, concret, mai 
departe „Bineînțeles, sfidarea în 
continuare a imposibilului. Unu : 
lucrează din plin la perfecționarea 
propriilor soluții, la oscilatoarele 
hidraulice, soluții răsucite, experi
mentate, verificate vreme de șase

ani. Doi : pe agenda lui de pre
ocupări s-au cristalizat și alte idei 
cărora. înaintea lui. nimeni nu a 
încercat să le descifreze misterul, 
utilitatea pentru om. Deci : în
cheierea unei bătălii este de fapt 
începutul unei noi bătălii. Nici n-ar 
putea fi altfel, pentru că, așa cum 
ziceam mai înainte, am nega însăși 
mișcarea în natură și societate".

O bătălie se termină cu deschi
derea unui alt front de ofensivă.

Sînt învățăminte esențiale ale 
acestor ani de muncă și de luptă. 
Sînt învățăminte fundamentale pe 
care le extragem din opera teore
tică și practică a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care afirma de 
curind : „Să avem în vedere per
manent că trebuie să acționăm și 
să lucrăm ca revoluționari, că re
voluția nu s-a încheiat, ci ea con
tinuă in condițiile noii etape de 
dezvoltare, că trebuie să luptăm 
permanent pentru noi și noi desco
periri în toate domeniile, să per
fecționăm gindirea și concepția po- 
litico-socială ! tn nici un domeniu, 
deci nici in științele sociale, pro
cesul revoluționar nu s-a încheiat 
și nu se va încheia niciodată I A 
fi comunist, a fi revoluționar în
seamnă a acționa întotdeauna 
împotriva a tot ce este vechi și 
perimat, pentru promovarea cu în
drăzneală a noului, in toate do
meniile".

îndemnuri și orientări care au 
strălucită acoperire în realitatea 
durată în acești ani pe pămîntul 
patriei. Acționînd cu vigoare re-
__________Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a V-a)

( AȘEZĂRI ÎNSCRISE VIGUROS ÎN SPAȚIUL

CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

MORENI, UN ORAȘ CU PORTI 
LARG DESCHISE VIITORULUI

A devenit un fapt obișnuit, caracteristic, definitoriu noului stil de 
conducere, revoluționar, legat de viața întregii țâri, de activitatea oa
menilor ca secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să întreprindă vizite de lucru in mijlocul muncitorilor, al țăranilor, peste 
tot, nu numai în marile localități, pe modernele platforme industriale - 
puternice izvoare de creație ale patriei - sau pe ogoarele unde cresc 
bogatele recolte ale anilor aceștia, ci șl in micile localități - orășele 
vechi, altădată uitate de lume, astăzi înnoite din temelii, pretutindeni 
unde este nevoie de sfatul și îndemnul său plin de înțelepciune.

Sint foarte numeroase astfel de localități intrate în noua geografie 
a țării în anii noștri, trăind din plin în „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
tinerețea clocotitoare o devenirii lor socialiste. Cum sînt de pildă Aleșd, 
Balș, Calafat, Cimpulung Moldovenesc, Filiași, Medgidia, Moreni, Ne- 
arești-Oaș, Oltenița, Reghin, Roman, Roșiori de Vede, Zimnicea și ctîtea 
altele, despre a căror virstă de aur contemporană ne propunem să 
relatăm, începînd de astăzi, în ciclul de reportaje intitulat AȘEZĂRI 
ÎNSCRISE VIGUROS IN SPAȚIUL CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE. In deschiderea 
ciclului - orașul Moreni.

Puternic prin noile sale înzestrări Industriale, demn prin fireasca sa 
înnoire urbană; Moreniul, străveche așezare dîmbovițeană, a avut, 
recent, înalta cinste de a-i primi ca oaspeți dragi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Sondorii, constructorii 
de mașini, toți oamenii muncii de pe acest meleag au trăit cu profundă 
emoție bucuria de a-i revedea pe iubiții și stimații oaspeți, bucuria de 
a le asculta sfatul și îndemnurile, de a se consulta împreună asupra 
drumului de viitor al orașului lor.

Despre acest drum, despre viața și munca morenarilor, așa cum se 
înfățișează ele acum, cînd au trecut cu toată hotărîrea și dăruirea la 
transpunerea in practică a orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ne propunem să relatăm în reportajul nostru de 
astăzi.

< __________ ■
Producție fizică 
peste prevederi

Puternic mobilizate de orientări
le și îndemnurile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivele de 
oameni ai muncii din industria ju
dețului Bistrița-Năsăud, folosind 
mai bine capacitățile de producție 
și timpul de lucru, aplicind noi teh
nologii de fabricație și ridicind la 
cote superioare eficiența economi
că. au realizat, de la începutul ri
nului șl pînă în prezent. însemna
te sporuri de producție. Astfel, au 
fost livrate peste plan 15 683 tone 
oțel-beton, 1 140 tone plumb in 
concentrate, produse electrotehnice 
în valoare de 34,6 milioane lei. pro
duse de mecanică în valoare de 
33,1 milioane lei. precum și alte 
însemnate cantități de armături in
dustriale din oțel, confecții texti
le. țesături din bumbac și tip bum
bac etc. Este semnificativ faptul 
că. fată de perioada similară a 
anului trecut, producția-marfă la 
nivelul industriei teritoriale este 
superioară cu 645 milioane lei. spor 
obținut în principal pe seama creș
terii productivității muncii. (Gheor- 
che Crisan).

Utilaje miniere de înaltă tehnicitate
Colectivul d« muncă de la între

prinderea de utilaj minier din 
Tîrgu Jiu acționează energic pen
tru modernizarea producției.

— Deși ne aflăm doar tn al 
cincilea an de activitate — ne-a 
spus inginerul Valeriu Andrei, pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii — ne înscriem de pe acum 
in rîndul principalilor furnizori de 
utilaj minier din țară. în 1986 asi
gurăm aproape 35 la sută din com
ponentele excavatoarelor cu rotor 
și mașinilor de haldat de mare 
capacitate, precum și o gamă largă

de piese de schimb pentru utilajele 
din dotarea minelor și carierelor de 
lignit. Am asimilat noi produse, 
între oare 6 mecanisme complexe 
destinate excavatorului cu rotor 
tip 1 400 și 5 mecanisme aferente 
mașinii de haldat — 6 500. în acest 
ultim trimestru al anului, acționăm 
cu forte sporite pentru a produce 
și livra la timp subansamble ne
cesare Impulsionării montajului pe 
platformele miniere, concomitent 
cu realizarea unor noi produse. 
(Dumitru Prună).

v Productivitate sporită
Un nou succes de producție 

am înregistrat la întreprinderea 
„ABROM" din municipiul Birlad. 
Ni-1 prezintă Petru Pasat, președin
tele consiliului oamenilor muncii :

— Colectivul unității noastre, 
care a pășit de curînd in al doi
lea cincinal de existență și care 
livrează Industriei românești pro
duse abrazive ce se aduceau din 
Import, gi-a realizat cu mult înain
te de termen planul la producția-

marfă industrială pe 9 luni din 
acest an. Succesul se datorează 
Înaltei răspunderi cu care s-a lu
crat. aplicării in viată a măsuri
lor din programul de organizare și 
modernizare a producției, care au 
condus la sporirea productivității 
muncii cu aproape 18 000 lei pe 
fiecare lucrător și diminuarea 
cheltuielilor totale de producție cu 
21.4 lei la 1 000 lei producție-marfă. 
(Petru Neeula).
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Fl EC A RE ZI, Fl EC A RE CEAS 
FOLOSITE INTENS LA RECOL TA T!

Organizarea muncii la cules 
este acum hotâritoare

Pînă in seara zilei de 3 octombrie, 
în județul Caraș-Severin porumbul 
a fost strins de pe mai bine de 
27 300 hectare, reprezentînd 04 la 
sută din suprafața cultivată. Mem
brii cooperativelor agricole din 
Giurgiova, Nicolini, Pojejena, '$ușca. 
Radimna și Lescovița au încheiat 
culesul porumbului. în schimb, în 
cooperativele agricole Constantin 
Daicovlciu, Vărădia, Clclova Română 
și Naideș, porumbul nu a fost strins 
decît de pe circa 50 la sută din su
prafață.

Am urmărit cum se desfășoară lu
crările în unitățile agricole din două 
consilii agroindustriale — Ramna și 
Berzovia. La C.A.P. Tirol Se muncea 
intens pe ultimele suprafețe. Mela
nia Murgii, președinta unității, ne-a 
făcut precizarea că mai sint de re
coltat doar 29 de hectare, producția 
obținută fiind superioară prevede
rilor planului. Circa 40 de hectare 
mai erau de recoltat din cele 435 
cultivate cu porumb și la C.A.P. 
Biniș. „în cel mult două-trei zile 
terminăm culesul — ne spune Feli- 
cian Brata, inginerul-șef al unității. 
Am recoltat mecanizat 180 hectare, 
dispuntnd de o singură mașină 
C 6 P, iar porumbul de pe restul su
prafeței l-am strins manual. în 
această perioadă, practic, toată sufla
rea localității a fost mobilizată in 
cîmp".

Nu aceleași constatări se pot face 
însă la cooperativele agricole Duleu 
și Remetea Pogonici, unde mai este 
de recoltat porumbul de pe 200 și, 
respectiv, 80 hectare. Și aceasta in 
condițiile cind unitățile respective 
dispun de un număr mai mare de 
cooperatori decît celelalte două uni
tăți. Scriptic, bineînțeles, pentru că

Ia munca in cîmp participă mult mai 
puțini.

în numai cîteva zile se prelimină 
încheierea recoltării și la C.A.P. 
Veimeș, care a cultivat cu porumb 
o suprafață aproape egală cu a tu
turor celorlalte unități din cadrul 
consiliului agroindustrial Berzovia. 
luate la un loc. Zilnic, aici au lucrat 
circa 250 cooperatori, sprijiniți de 340 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea constructoare de mașini ș>. în
treprinderea mecanică din Reșița. 
„Obținem cea mai mare producție 
de porumb la hectar din istoria uni
tății — ne spune Cornel Drăgoescu, 
șeful fermei 1. Ne-am organizat 
bine munca și am reușit astfel să 
atingem vitezele planificate". Cu to
tul altfel se prezintă situația la 
C.A.P. Gherpeniș. Aici, din cele 426 
hectare cultivate cu porumb, mai 
sint de recoltat peste 200 hectare, 
adică țot atîtea cîte mai sint la Ver- 
meș, unitate care a .avut aproape 
1 600 hectare cu porumb. Precizăm 
că în sprijinul celor de la Gherpeniș 
au venit zilnic 120 de oameni ai 
muncii de la Combinatul siderurgic 
Reșița, care au strins recolta de pe 
100 hectare. Ce au făcut cooperato
rii 1 La această întrebare, președin
tele unității, Gheorghe Șuclea, nu 
știe ce să răspundă. Cert este că 
aici. organizarea muncii nu este la 
nivelul cerințelor. Se impune ca la 
această unitate, ea și la celelalte 
care se găsesc în situații similare, să 
se ia măsuri ferme, operative, ast
fel incit întreaga cantitate de po
rumb să fie pusă la adăpost în cel 
mal scurt timp.

Ion D. CUCU
corespondentul „Scînteii"

Graficele de recoltare si livrare 
- riguros respectate!

Spre deosebire de alți ani. în uni
tățile agricole cultivatoare de sfeclă 
din județul Alba, ritmul lucrărilor 
de recoltare este legat strîns de be
neficiar — noua întreprindere de in
dustrializare a sfeclei de zahăr din 
Teiuș, din același județ, unitate care, 
practic, acum a intrat în producție. 
Funcționarea fabricii, incă de la în
ceputul acestei luni, la nivelul pa
rametrilor proiectați impune livrarea 
zilnică de către unități a unor mari 
cantități de. sfeclă de zahăr.

Pe drumurile care duc spre Teiuș 
am intîlnit autobasculante. trac
toare cu remorci și atelaje încărcate 
cu sfeclă de zahăr. „Pe lingă yele 
7 mijloace auto, la transportul sfe
clei de zahăr utilizăm și 30 de ate
laje ale unității — ne spune loan 
Avram, inginerul-șef al cooperativei 
agricole din Teiuș. Zilnic, participă 
la recoltat 150 de cooperatori. Am 
huit toate măsurile pentru a livra 
întreprinderii de industrializare din 
localitate 50 tone sfeclă de zahăr pe 
zi. Am strîns recolta de pe 20 hec
tare din cele 100 hectare cultivate1*.

După ce au Încheiat culesul po
rumbului, cooperatorii din Clsteiu 
de Tîrnave și-au concentrat forțele 
la recoltarea sfeclei de zahăr, uni
tatea avînd în cultură 95 hectare. 
„Urmărim să nu rămină sfeclă re
coltată multă vreme in cîmp — pre
cizează Maria Dobîrtă, președinta 
cooperativei. Favorizați de distanța 
de transport scurtă pînă la între
prindere, organizăm in așa fel re
coltarea și încărcarea îneît mijloa
cele de transport să efectueze zilnic 
cel puțin cinei drumuri".

I.a cooperativa agricolă din Mi
halț, sfecla de zahăr a fost cultiva
tă ne o singură solă de 110 hectare. 
Pe cooperatorii din această unitate 
i-am surprins, la 1 octombrie. în pri

ma zi de recoltat. Erau în' jur de 
150, împărțiți pe echipe. în aceeași 
zi, o parte culegeau porumbul de pe 
ultimele hectare. „Avem aici forțele 
necesare pentru a asigura, la recol
tarea sfeclei de zahăr, un ritm in 
funcție de graficul livrărilor către 
beneficiar — apreciază Simion Cris- 
tea, inginerul-șef al cooperativei.. 
La nevoie, putem intensifica lucră
rile.- Faptul că de aici, din cîmp, ve
dem profilul noii întreprinderi de In
dustrializare ne stimulează să acor
dăm toată atenția respectării grafi
celor de transport".

Așa cum am constatat, transportul 
sfeclei de zahăr la întreprinderea de 
industrializare se desfășoară ritmic. 
Ne împărtășește acest lucru și Ioan 
Vințeler, directorul noii întreprin
deri „Am început prelucrarea de la 
500 tone pe zi, dar ritmul crește. 
Avem asigurat un stoc de 400 tone 
sfeclă de zahăr, iar intrările sint 
cursive. Primele șarje de zahăr rea
lizate la Teiuș au fost livrate bene
ficiarilor".

Se constată însă că unele unități 
agricole din județ nu respectă 
graficele de recoltare și livrare a 
sfeclei de zahăr. Tocmai de aceea, 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură a stabilit noi măsuri pen
tru ca în toate zonele județului să se 
treacă cu forțe sporite la recoltat, 
ținîndu-se seama de capacitatea de 
prelucrare a întreprinderii si grafi
cele de livrare. Pentru unele con
silii agroindustriale și cooperative a- 
gricole care dețin suprafețe mai 
mari de sfeclă de zahăr au fost su
plimentate mijloacele de transport și 
s-au înființat noi baze de preluare.

Stefan JM.NICÂ 
corespondentul „Scînteii"

Pentru rodul bogat al livezilor - ambalaje pe măsură !
Livezile de pe dealurile Bistriței și 

Năsăudului parcă „ard". Este o me
taforă care ne-a fost sugerată de 
observația făcută de un cunoscut 
specialist din agricultură care se 
referea la roșul aprins al merelor 
Ionathan, la galbenul auriu al Gol- 
den-ului. „Priviți la merele noastre 
— ne spunea inginera Mariana 
Scurtu, șefa fermei de la cooperati
va agricolă Viișoara. Sint atît de 
frumoase, de mari, de gustoase șl 
intens colorate incit nu au roșu de 
purpură, caracteristic, ci unui ce 
trece de vinețiu".

Aceasta este o primă Imagine 
care întruchipează frumusețea po
milor fructiferi. Mai trebuie adăugat 
faptul că în livezile din județul 
Bistrița-Năsăud s-a obținut o re
coltă mare de fructe. Lucrătorii din 
unitățile agricole, in sprijinul că
rora au venit numeroși elevi, se 
străduiesc să stringă la timp și fără 
pierderi rodul bogat al livezilor. Se 
depune multă muncă la cules, la 
sortat și transport.

Indiferent de destinație, cei care 
recoltează, sortează și ambalează 
fructele, ca șl acei cărora le sint 
date în păstrare, poartă o mare răs
pundere. Tocmai acest lucru l-am 
urmărit în drumul nostru prin li
vezi, prilej cu care ne-am putut 
convinge că se fac mari eforturi ca 
fructele, așa cum sint ele, mari și 
frumoase, să fie culese la timp și 
să ajungă la fel la destinație. Să 
concretizăm.

Așa cum spuneam, la Viișoara este 
rod bogat. Elevele școlii de coope
rație au venit să dea o mină de 
ajutor la sortarea și ambalarea me
relor. O făceau cu grijă, dar si cu 
multă plăcere, pentru că nimic nu 
este mai plăcut decît să lucrezi cu 
ceva frumos. Și acest frumos este 
rodul de peste ani al unei munci 
făcute cu responsabilitate si perse
verență de pomicultorii fermei. Sur
prindem o discuție intre șefa fer
mei si Simion Lupșan, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de

partid Bistrița : „S-au adus car
toane ? Dar aracet ? A venit con
trolul din partea I.G.S.-ulul ?“ 
La toate întrebările se răspunde 
afirmativ. „Au sosit lădlțele pentru 
export ?". „Nu !“. La ferma I.A.S. 
Bistrița, condusă de Simion Pop. se 
ridica aceeași problemă ! „Nu ajung 
acum ambalajele pentru export". 
Pentru ca merele, îndeosebi cele 
destinate exportului, să poată fi ex
pediate la timp sint necesare am
balaje pe măsura roadelor livezilor 
din județ.

„Dacă am avea ambalaje cîte sînt 
necesare acum și numai acum — 
ne-a spus șefa fermei Ciceu-Mihfi- 
iești a I.A.S. Dumitra, inginera Ana 
Vaida. nu aș sta de vorbă cu 
nimeni. Așa. trebuie să așteptăm. 
Iar în momentul de față a aștepta 
înseamnă să prelungim culesul, să 
facem muncă în plus. Nu pun jos 
pe pămint nici un singur fruct. Nu 
pot admite să fie depreciată această 
recoltă excepțională din toate punc
tele de vedere".

Cum poate fi rezolvată problema ? 
Aflăm că la indicația comitetului 
județean de partid s-a organizat 
confecționarea, pe plan local, a lădi- 
țelor necesare ambalării merelor 
destinate exportului. Astfel se reali
zează zilnic peste 7 000 de bucăți — la 
secțiile de industrializare a lemnu
lui de la Susenii Birgăulni și ilva 
Mică, ca și la întreprinderea de 
producție, prestări și construcții 
Bistrița. Totuși, nu în cantitățile 
cerute de bogăția livezilor aces
tei toamne.

Este meritoriu faptul că. prin grija 
comitetului județean de partid, a 
fost organizată operații’ producerea 
lăditelor necesare ambalării merelor 
destinate exportului. Dar această 
activitate trebuie să constituie o 
preocupare a tuturor forurilor che
mate să asigure reușita acestei im
portante acțiuni — valorificarea su
perioară a fructelor.

Aceeași atenție trebuie acordată 
păstrării fructelor destinate apro
vizionării populației în timpul sezo

nului rece. La Bistrița există un 
mare depozit, cu atmosferă con
trolată, în care au și fost așezate 
sute de conteinere cu mere. Tot aici 
se află in construcție un nou depozit 
care, așa cum ne spune loan Radu, 
șeful biroului comercial al I.L.F., 
urmează să asigure dublarea capaci
tății de inmagazinare a fructelor. 
Această investiție este o urmare 
firească a extinderii livezilor și 
creșterii producției de fructe in 
județ. Numai că lucrările la acest 
obiectiv sînt mult întîrziate. Acum, 
la ora recoltării și depozitării fruc
telor. lucrătorii antreprizei Bistrița 
a Trustului de construcții industria
le continuă să ridice zidăria. Intir-

.ziate sînt și lucrările de instalații.
„Ard" dealurile Bistriței și Nă

săudului, „ard" de nerăbdarea de a 
revărsa pe masa consumatorilor cu
loare, arome și dulceață. Tot așa de 
arzătoare trebuie să fie și preocu
parea organelor de specialitate pen
tru a asigura condițiile necesare 
transportului și depozitării fructe
lor, astfel incit să beneficieze din 
plin de aceste roade atit unitățile 
agricole cultivatoare din județul 
Bistrița-Năsăud, cit și consumatorii 
cărora le sînt destinate.

loan HERȚEG 
Glieorqiie CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Sortnreo șl ambaloreo merelor lo cooperativa agricolă Viișoara, județul 
Bistrița-Năsăud, lucrări Io care participă și elevi ai școlii de cooperație 

din Bistrița
i

*

Recorduri de recoltă și la cu- 
|gj La Asociația economică intercoope- 
ratistă Podu Turcului, județul Bacău, 
s-au înregistrat adevărate recorduri. 
Primul — s-a obținut cea mai mare 
producție de struguri de pe unele su
prafețe, cîte 10 000—12 000 kg pe fiecare 
hectar. Al doilea — s-a înregistrat cea 
mai scurtă campanie de cules, strugurii 
de pe cele 300 hectare vie pe rod fiind 
recoltați și vinificați in mai puțin 
de 3 săptămîni. Inginerul Gheorghe 
Vicol, directorul unității, spunea că ia 
cules meritul revine celor peste 300 coo
peratori din Găiceana și Podu Turcului, 
precum și elevilor care i-au ajutat. 
Deci, laudă cooperatorilor și nota 10 — 
elevilor ! (Gheorghe Baltă).

Sprijin binevenit. Oamenil mun* 
cii din industria județului^ Iași acordă 
un sprijin deosebit la depănușarea po
rumbului. Din unitățile orașului merg 
zilnic la sate peste 4 500 de lucră
tori de la Combinatul de utilaj 
greu. întreprinderea metalurgică, de 
mătase „Victoria", mecanică „Nicolina". 
întreprinderea de mașini-agregat și ma- 
șini-unelte speciale, Direcția județeană 
de poștă, întreprinderea comercială de 
stat mărfuri alimentare, întreprinderea 
de stat mărfuri textile. Încălțăminte și 
de la alte unități. Alături de lucrătorii

din industrie, la culesul strugurilor, al 
fructelor, legumelor și la alte lucrări, un 
ajutor susținut îl dau elevii, studenții, 
alți oameni ai muncii. Iată un exemplu 
deosebit de edificator al acestui sprijin. 
Numai în cefe 3 ferme pomicole ale 
I.A.S. Miroslava s-au recoltat pînă acum 
aproape 5 000 tone fructe, din care 4 500 
tone-mere. (Manole Corcaci).

Elevi la strîngerea recoltei. 
72 000 elevi din județul Argeș se află in 
aceste zile in sprijinul lucrătorilor din 
agricultură, la strîngerea grabnică a re
coltei acestei toamne bogate. Ei sint pre- 
zeuți cu dascălii lor din zorii zilei la re
coltat. Un exemplu de dăruire și hărnicie 
îl oferă cel 500 de elevi de la școala ge
nerală nr. 14 din Pitești. împreună cu 
profesorii Alecu Eugenia, Naiba Lumi
nița, N. Zafiu, Cîrstea Irina, ei culeg zilnic 
cam două vagoane jumătate de struguri 
în podgoriile stațiunii viticole Ștefă- 
nești. Pe lingă contribuția adusă, la 
punerea la adăpost a recoltei, elevii își 
îmbogățesc orizontul cu noi cunoștințe 
și date despre modul în care se produce 
pîine mai multă, legume și fructe mai 
multe. (Gheorghe Cîrstea).

Cu viteze sporite. In aoeste zilc> 
In care volumul activităților din agricul
tură atinge cote maxime, lucrătorii ogoa
relor din județul Arad caută fel de fel

de soluții pentru a munci mai repede si 
riiai bine. Un exemplu elocvent îl oferă 
unitățile agricole din consiliul agroin
dustrial Felnac. Astfel, preocupați de 
urgentarea eliberării terenului, in urma 
combinelor de recoltat porumb au fost 
introduse combine universale de cosit si 
Jnsilozat, care taie cocenii de pe 7 rîn- 
duri la o singură trecere. în felul aces
ta, mașinile de adunat doar aspiră masa 
verde tăidtă. realizîndu-se Ia eliberat 
viteze de cîteva ori mai mari decît in 
situațiile în care acestea ar lucra sin
gure. Totodată, se urgentează insilozarea 
furajelor. (Tristan Mihuța).

Ceferiști, grăbiți-vă I La baza de 
recepție unde livrează produsele unită
țile agricole din consiliul agroindustrial 
Turnu Măgurele, județul Teleorman, 
este o mare aglomerație. De ce ? Regio
nala C.F.R. Craiova are datoria să asi
gure zilnic vagoane cu o capacitate de 
500 tone pentru transferul de produse 

, în alte județe. Dar nu o face. De aceea 
din 6 000 tone porumb 
tone porumb ‘ . . __ . ..
țară doar 2 400 și, respectiv, numai 1400 
tone. Este o problemă vitală. întrucît 
transferul cantităților de produse prevă
zute condiționează eliberarea spațiilor 
de depozitare pentru producția ce o au 
de livrat unitățile agricole din această 
zonă. (Aurel Papadiuc).

știuleți și 5 500
boabe au fost trimise în

Intr-una din secțiile întreprinderii „Integrata de in" din Pașcani Foto : Sandu Cristian

Înaltă răspundere pentru aplicarea 

fermă a principiilor autogestiunii 
și autoconducerii muncitorești

(Urmare din pag. I)
prompte, la obiect, pentru soluțio
narea unor probleme, eliminarea 
anumitor neajunsuri ce pot apărea 
pe parcursul perioadei de plan".

Cum se aplică concret în viața 
economică a întrenrinderilor aceste 
cerințe ? Să aflăm punctele de ve
dere ale unor specialiști care-și des
fășoară activitatea în unități eco
nomice : •

„întreprinderea noastră are o sin
gură secție de producție, cu pateu 
ateliere specializate pe faze de fa
bricație și tehnologii — relatează 
tovarășul Mihai Manea, contabil-șef 
la întreprinderea de mase plastice 
„Viitorul" din Oradea. în profilul în
treprinderii intră 12 tehnologii cu 
ajutorul cărora se execută anual 
circa 950 de produse. Această situa
ție face greoaie întocmirea bugete
lor de venituri și cheltuieli pe ate
liere și formații. în accepțiunea cu
noscută la nivel de întreprindere. 
Bugetele care se întocmesc la noi Ia 
nivelul fiecărei formații de ldcru cu
prind — atît în faza de plan, cit și in 
cea de urmărire și control — indi
catorii : producția fizică, exprimata 
în unități naturale și valorice ce se 
concretizează în protlucția-marfă ; 
producția fizică, exprimată in uni
tăți naturale, destinată consumului 
productiv al altor formații ; consu
murile normate de materiale afe
rente producției fizice determinate 
în funcție de normele de consum ; 
consumurile norinate de manoperă 
în raport cu producția fizică, de 
energie electrică și combustibil, de 
materiale tehnologice și de întreți
nere a mașinilor si utilajelor ; chel
tuielile administrativ-gospodăresti. 
Considerăm că defalcarea acestor 
indicatori pînă la nivel de formație, 
îmbinată cu stimularea personalului 
muncitor pentru economiile realiza
te, reușește să constituie un factor 
hotărîtor în aplicarea actualului me
canism economico-financiar".

„Pentru cunoașterea și urmărirea 
operativă a ansamblului de măsuri 
prevăzute în bugetul de venituri și 
cheltuieli, și în cadrul unității 
noastre — relevă Petru Popovici, 
contabil-șef la întreprinderea meca
nică Oradea — s-a procedat, ia 
început intr-o formă mai simplă, 
apoi pe parcurs sistemul perfecțio- 
nîndu-se după cerințe, la defalcarea 
pe secții de producție și in cadrul 
acestora pe ateliere a următorilor 
indicatori : producția-marfă în sorti
mentul fizic planificat, avînd prio
ritate planul de export ; manopera 
directă pe produs și. respectiv, fon
dul de retribuire ; consumurile spe
cifice de materiale directe, energie, 
combustibil pe unitatea de produs ; 
principalele sarcini scadente din 
programul de măsuri ce urmează a 
fi realizate în luna respectivă pri
vind îmbunătățirea tehnologiilor, re
ducerea consumurilor specifice, creș
terea productivității muncii etc., care 
au drept scop creșterea eficientei 
economice a unității. De asemenea, 
dintre cheltuielile secțiilor de pro
ducție sînt defalcate : cheltuielile 
privind reparațiile curente și revi
ziile tehnice, cu defalcarea' pe utilaje 
și termene de finalizare pentru 
asigurarea continuității procesului de 
producție ; cheltuielile privind repa
rațiile capitale executate cu forte 
proprii : consumul de scule așchie- 
toare ; cheltuielile cu protecția mun
cii ; o parte din cheltuielile admi- 
nistrativ-gospodârești. Pentru anu
mite produse care se execută inte
gral intr-un singur atelier, cum ar 
fi piesele brut forjate si turnate 
vandabile și anumite piese pentru 
tractoare, am defalcat și costurile 
planificate, respectiv beneficiul. în- 
cepind cu anii) 1987 vom experimen
ta defalcarea beneficiului pe fiecare 
produs in funcție de consumul de 
manoperă directă din cadrul fiecărui 
atelier".

Bugetele pe secții 
și ateliere - 

instrumente viabile, 
de certă utilitate

Am redat pe scurt aceste două 
modalități de repartizare pe verigi 
Organizatorice a indicatorilor econo- 
mico-Iinanciari cu convingerea că ex
periența respectivă interesează și 
alte întreprinderi de profil. Totuși, 
în 'cadrul dezbaterii s-au formu
lat și anumite rezerve în legătură 
cu utilitatea întocmirii unor bugete 
pe secții și ateliere, s-au prezentat 
o serie de dificultăți care apar in 
planificarea și urmărirea indicatori
lor economico-financiari. în special, 
s-au făcut referiri la faptul că ope
rațiile de calcul și evidență ar fi 
greoaie, că ar fi nevoie de mai mul ți 
economiști sau de dotare suplimen
tară cu tehnică de calcul. Un punct

de vedere net contrar unor astfel de 
păreri a susținut și demonstrat to
varășul Ion Bica, contabil-șef al 
Combinatului de articole tehnice de 
Cauciuc din Pitești :

„în elaborarea bugetelor pe secții 
și ateliere, consiliul oamenilor mun
cii a pornit de la ideea ca fiecare 
inginer, maistru sau șef de echipă 
din secțiile de producție să aibă )» 
dispoziție datele necesare pentru or
ganizarea pe principii economice a 
activității productive din perioada 
respectivă. Altfel spus, să gindească 
problemele tehnice în strînsă le
gătură cu aspectele economico-fi- 
nanciare. Ne-am convins dintr-o 
practică de aproape zece ani că în
tocmirea cu mare exigență a aces
tor bugete, în strînsă corelare cu po
sibilitățile reale de execuție, dezba
terea acestui buget la nivel de sec
ție și atelier, o dată cu lansarea sa 
(pină la 20 ale lunii curente pentru 
luna următoare), urmărirea execuției 
sale pe parcursul desfășurării pro
ducției și în special a abaterilor ne
gative, luarea imediat a măsurilor 
de remediere a neajunsurilor deter
mină obținerea unor rezultate de 
mare eficiență.

Pentru ca bugetul de venituri și 
cheltuieli să constituie o pirghle 
economică de conducere de maro 
eficientă în comensurarea rezultate
lor muncii unei fabrici, secții sau 
atelier, trebuie în prealabil luate 
unele măsuri organizatorice, printre 
care menționăm: delimitarea în spa
țiu și din punct de vedere gestionar 
a fabricii, secției sau atelierului care 
urmează să fie condus prin bugete, 
comensurarea corectă a valorii nou 
create și a costurilor materiale ce se 
adaugă sau care se produc în fabri
ca. secția sau atelierul in cauză ; 
normarea costurilor pe produs în 
secția sau atelierul in cauză ; orga
nizarea evidentei tehnico-operative 
și contabile de așa natură incit să 
poată reflecta și măsura procesele 
economice care au loc.

în ceea ce privește indicatorii bu
getului, se face o singură derogare la 
nivel de fabrică, secție sau atelier, 
în sensul că la venituri, în loe de sar
cina de plan de producție-inarfă 
vindută și încasată, este trecută sar
cina de plan de producție-marfă fa
bricată, existînd în permanentă obli
gația ca această producție să se pre
dea Imediat in gestiunea magaziei. 
Important este că. o dată cu bugetul 
pe secție și atelier, se lansează și 
producția fizică, pentru fiecare pro
dus fiind calculate : valoarea pro- 
ducției-marfă. costurile materiale pe 
produs, costurile secției, precum și 
conținutul de beneficiu și de produc
ție netă pe fiecare produs în sume 
absolute și ca procent din prețul de 
producție.

Avind in vedere rolul acordului 
global în stimularea creșterii pro
ducției fizice, precum și pentru a 
a avea siguranța că din plan se asi
gură ciștigurile oamenilor muncit, 
încă de la lansarea planului se ve
rifică dacă drepturile de retribuție 
care revin secției sau atelierului se 
pot asigura cu producția planificată 
respectivă. De asemenea. In același 
formular este arătată manopera, în 
lei pe bucata de produs.

Decadal, pe parcursul realizării 
planului, se calculează retribuția ce 
sc cuvine pentru producția fizică 
realizată pină la acea dată, infor- 
mind formația de lucru dacă se află 
sau nu în ritmul care asigură colec
tivului ciștigifl planificat, pentru a 
lua măsuri de recuperare sau ' de 
depășire în zilele următoare. Pentru 
ea bugetul de venituri și cheltuieli 
la nivelul fabricii, secției sau ate
lierului să fie efectiv mobilizator, in 
acesta trebuie să se detalieze acele 
costuri asupra reducerii cărora pot 
să acționeze formația de muncă, șefii 
de echipă, maiștrii, șefii de schimb, 
șefii de secții sau ateliere. Astfel, 
deși bugetul pe întreprindere preve
de. la capitolul de cheltuieli, și chel
tuielile de transport-aprovizionare 
sau cheltuielile generale ale Între
prinderii. acestea nu sint repartizate 
secțiilor sau atelierelor.

întreagă această muncă de plani
ficare și evidență se efectuează în 
compartimentul financiar-contabil al 
combinatului, precum și in secțiile 
de producție cu personalul existent, 
potrivit unei organizări riguroase' a 
muncii acestuia. După ce au intrat 
„în sînge", operațiile financiar-con- 
tabile respective se efectuează fără 
probleme deosebite. Existenta buge
telor de cheltuieli pe secție este 
completată cu alte măsuri de ordin 
gestionar. Astfel, șeful de secție, res

pectiv. de atelier este gestionarul de 
drept și de fapt al tuturor bunurilor 
materiale existente in subunitatea pe 
Care o coordonează. Deci, orice ma
terial este introdus în secție nufcnai 
după ce șeful acesteia a contrasem
nat flșa-llmită de materiale. Nu este 
un act formal, ci șeful de secție știe 
că, o dată ce a semnat, răspunde do 
modul în care este consumat mate
rialul respectiv ; de aceea, nu distri
buie materialul pe locurile de mun
că decît pe măsura utilizării, in 
strictă conformitate cu norma de 
consum. De asemenea, în cadrul sec
ției, șefii de ateliere raportează de
cadal. pe baza datelor operative, în
deplinirea sarcinilor din bugete, și 
același lucru îl fac șefii de secție în 
ședințele decadale de analiză la ni
velul combinatului.

Cîteva date edificatoare în privin
ța eficienței acestui sistem de stabi
lire a răspunderilor : la secția IV, 
bunăoară, in nouă luni din acest an 
consumul de amestec de cauciuc a 
fost mai mic cu 82 kg pe tona de 
produs finit decit în 1984, ceea ce 
îa nivelul unui an asigură economii 
în valoare de 6,4 milioane lei ; la alte 
secții economiile sînt și mai mari, 
intruclt consumul de amestec de cau
ciuc a scăzut și mai substanțial, la 
secția VII cu 101 kg/tonă la fur- 
tune de înaltă presiune și la secția 
VIII cu 154 kg/tonă la coturi și man- 
șoane. Și exemplele ar putea con
tinua".

Indicatorii 
economico-financiari 
- în strictă corelare 

pe toate verigile 
organizatorice 

ale întreprinderii
„în foarte multe cazuri, modul de 

conducere prin bugete a activității 
financiare din subunități este urmă
rit, după părerea mea, insuficient de 
factorii implicați în aceasta, pe ve
rigi organizatorice, inclusiv de orga
nele financiar-bancare — apreciază 
Nicolae Săvolu, șef de serviciu in 
Ministerul Finanțelor. In faza de 
elaborare a acestor bugete, deși nor
mele legale 
conducerile 
participarea 
răspundere 
tehnice, de 
contabile, 
secțiuni și indicatori de plan la ni
velul subunităților, din cauza și a 
lipsei de coordonare și de control 
din partea organului de conducere 
colectivă in legătură cu modul în 
care conlucrează 
implicate și cum 
sarcinile pe care le 
adesea, asemenea _______  ___
intre sarcinile de producție și capa
citățile de producție ; normele de 
consum și normele de stoc in con
dițiile sarcinilor de producție date ; 
limitele dc cheltuieli și normele de 
consuni. Consecințele unor aseme
nea situații sint uneori foarte di
ficil de eliminat fn execuție.

în această privință mi se pare 
edificator un exemplu de dată ac
tuală. Așa cum este cunoscut, ince- 
pind cu 1 iulie a. c. au intrat în vi
goare noi normative de stoc și dc 
finanțare a mijloacelor circulante. 
Pentru încadrarea în aceste normati
ve unitățile trebuie să readucă in cir
cuitul economic valori materiale de 
miliarde de lei, imobilizate în incin
tele secțiilor, fabricilor, șantierelor, 
la brigăzi și formații de lucru, ca 
urmare în principal a aprovizionă
rilor făcute necorelat cu necesitățile 
producției. Pentru prevenirea in vii
tor a situațiilor dificile în care se 
află acum unele unități, „bogate" în 
stocuri, dar lipsite tocmai din aceas
tă cauză de fondurile bănești nece
sare desfășurării normale' a activi
tății. se impune. în primul rind, in
staurarea unei discipline de plan și 
financiare riguroase in subunități, 
formații și locuri de' muncă, acolo 
unde de fapt au loc procesele eco
nomice iii care se alocă și se utili
zează resurse și din care se obțin 
rezultatele prevăzute pe ansamblul 
unității. Unul din mijloacele sigure

prevăd obligația pentru 
unităților de a asigura 

tuturor factorilor de 
din compartimentele 
planificare, financiar- 

rămin necorelate uneori

compartimentele 
fundamentează 

defalcă. Cel mai 
necorelări apar

de realizare a acestui scop il consti
tuie și conducerea activității sub
unităților pe bază dc bugete funda
mentate. corelate in toate secțiunile 
și integrate strict in indicatorii bu
getului de venituri și cheltuieli al 
unității economice respective".

Concluzia caro se desprinde este aceea că defalcarea și urmărirea 
pe secții, ateliere, formații de muncă a bugetului de venituri și chel
tuieli a] Întreprinderii este necesară, este posibilă și mai ales este deo
sebit de utilă, stimulînd spiritul de răspundere pe toate verigile orga
nizatorice. pină la locurile de muncă. Desigur, există mai multe soluții 
organizatorice adoptate ; de aceea este necesar ca experiența bună să fio 
larg cunoscută și preluată in toate unitățile economice.
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MORENI, UN ORAȘ CU PORII LARG DESCHISE VIITOR
„Pentru noi, punctul de pornire l-a marcat anul 1973. cind to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU a efectuat și aici una din rodni
cele sale vizite de lucru — ne spunea primarul orașului Morerii 
tovarășul Constantin Roncea. De atunci a început impetuoasa 
noastră dezvoltare economico-socială, de atunci urcăm. Pentru că, 
iată, tot ce vedeți astăzi aici a fost hotărit imediat după Congresul 
al IX-lea al partidului și e firesc, desigur, să reconsiderăm din 
acest unghi de vedere chiar și virsta unei localități cu vechime. 
Zilele trecute am avut deosebita cinste dc a-1 intimpina din nou 
în orașul Moreni pe iubitul nostru conducător care. împreună c’t 
tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat o nouă vizită de lucru în 
județul Dîmbovița. Cu acest prilej au fost formulate indicații și 
orientări de inestimabilă valoare ce constituie pentru noi toți un 
insufletitor program de activitate. Iată, așadar, intre ce repere dc 
timp se înscrie noua istorie a așezării noastre, o istorie densă, în
cărcată cu fapte de laudă, pe măsura marilor împliniri socialiste 
care definesc această strălucită epocă, „Epoca Nicolae Ceaușescu'*.

Tinerețea unei străvechi 
localități

Moreni. Un orășel pe malul 
Cricovului Dulce, pe meleagul 
dîmbovițean. Un orășel obișnuit. 
Iși are, desigur, faima lui, isto
ria lui legată prin mii de fire 
de istoria atît de zbuciumată a 
petrolului românesc. Aceste gîn- 
duri ne trec prin minte pășind 
alături de primarul Moreniului, 
pe străzile în pantă, urmărin- 
du-i, în același timp, atenti, 
explicațiile. „Avem două bu
levarde — ne spune. Acesta, 
pe care-1 străbatem, este 
unul dintre ele ; se află apoi 
în lucrare bulevardul Repu
blicii, cu patru benzi de 
circulație pe o lungime de 
doi kilometri ; urmează altul 
lung tot de doi kilometri — îl 
lărgim acum, îi refacem trotua
rele, îi adăugăm spații verzi 
pe margine ; și apoi va fl vii
torul bulevard Mihai Viteazul, 
tot cu patru benzi de circulație, 
dar cu spațiile verzi pe mijloc. 
Bulevardele vor fi flancate de 
blocuri cochete, cu șarpante — 
lemnul și țigla Ie vor da un alt 
aspect, mai plăcut la vedere. A- 
partamentele acestea noi se vor 
âdăuga. care va să zică, celor 
patru mii de apartamente con
struite pină acum. Și. cum vă 
spun. Moreniul are deja, pen
tru prima oară, bulevarde în a- 
devăratul înțeles al cuvintu- 
lui“...

Deci un orășel obișnuit, cu 
peste 22 de mii de locuitori, 
un orășel cu proiectele lui. pen
tru viitorul imediat și mai în
depărtat, trăind și el. din plin, 
asemenea tuturor localităților 
mai mari sau mai mici ale ță
rii. in acești ani de necontenite 
înnoiri, bucuria importantelor 
realizări care îmbogățesc viața

Argumente ale înțeleptei politici 
a partidului de dezvoltare 
armonioasă a întregii țări

...în decurs de numai două 
decenii, Moreniul a fost puter
nic ancorat pe coordonatele ci
vilizației socialiste. Ca și în 
multe alte locuri, la temelia de
venirii sale pe plan economic șl 
social se află politica de indus
trializare socialistă, de dezvol
tare echilibrată și armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, politică ferm 
promovată de partidul comunist.

Mai intii s-a investit mult : 
de ordinul miliardelor. Au fost 
înălțate întreprinderi complet 
noi. conectate cu precizie la ri
gorile producției moderne. Uni
tățile mai vechi au fost remo- 
delate, extinse și. bineînțeles, 
făcute să bată la pulsul unei ac
tivități economice pline de ro
bustețe si vigoare. Au apărut 
ramuri noi și. implicit, profe
siuni noi in industria construc
țiilor de mașini și a confecții
lor ; meseriile vechi, cu tradi
ție, și. in special, cea de petro
list, au căpătat o cu totul altă 
dimensiune și greutate, valențe 
superioare. Moreniul muncitor, 
Moreniul activ începe să răs
pundă „prezent**, și într-o măsu
ră tot mai mare, la solicitările și 
necesitățile economiei naționale. 
Era nevoie de utilaje și echipa
mente dintre cele mai perfor
mante și pretențioase pentru 
construirea impunătoarelor com
binate chimice și petrochimice 
de pe întreg cuprinsul țării. Ca 
urmare, multe dintre ele au fost 
concepute și realizate la Mo
reni. Confecțiile din Moreni sînt 
cunoscute și apreciate, se „vind 
bine“ in multe țări ale lumii.

A gindi temeinic, gospodărește,
a acționa cu spirit revoluționar
Pentru cititorul mat puțin o- 

bișnuit cu cifre și comparații, 
dar atent la fluxul vieții coti
diene, trebuie spus că și aici, la 
Moreni, se depun, ca pretutin
deni în tară, eforturi statornice 
pentru valorificarea de noi e- 
nergii in cimpul fertil al vieții 
economice și sociale, pentru ac
centuarea laturilor intensiv-ca- 
litative ale dezvoltării indus
triale. Și, aici, sint multe lu
cruri de spus. Și nu ni le poate 
înfățișa pe toate numai prima
rul. Gazda și ghidul nostru este 
de acord cu acest gind rostit de 
noi cu voce tare. Și ne propu
ne, pentru început, să intrăm 
pe porțile Întreprinderii meca
nice de utilaj tehnologic, care 
se află chiar în drumul nostru.

Deci, faptele oamenilor.
Străbatem împreună halele 

de producție ale întreprinderii, 
care urmează să-și schimbe din 
mers profilul de producție, să 
devină unul dintre cei mai 
prestigioși producători de utilaj 
petrolier din România. Cum va 
reuși ? Răspunsul nu este, de
sigur, simplu, ne răspunde in- 
ginerul-șef cu producția, tova
rășul Dan Călărașu. Apoi, con- 
tinuindu-șl firul gindurilor : 
„Întregul nostru program do 
modernizare este subordonat 
acestui obiectiv. Am început, 
așa cum e firesc, cu pro
dusele pe care le vom in
troduce in producția de serie.
iar in funcție de ele 
fectiona fluxurile de 

vom per- 
fabricație,

oamenilor, le-o fac tot mal .fru
moasă. Moreniul a crescut, s-a 
dezvoltat, s-a înzestrat cu noi 
puteri industriale în ultimele 
două decenii și ceva, a prins 
chipul unui oraș prosper. As- 
cultîndu-1 pe primar, amintiri- 
du-ne ce ne-au povestit și alti 
morenari. ințelegem mai bine că 
localitatea iși caută de acum căi 
noi de definitivare ținind sea
ma de amplul și complexul pro
ces de sistematizare' desfășurat 
la scară națională.

Am făcut și ocolul zonei cen
trale a orașului, zonă înconju
rată de dealuri sculptate parcă 
in trepte pe care urcă, șerpu
iesc străzile și își întorc fetele 
vesele către soare casele. Și ne 
gîndeam că pentru a cunoaște 
cu adevărat un oraș cum este, 
de pildă, și Moreni, pentru a-i 
simți bătăile vii de inimă tre
buie să-i cunoști oamenii ; pen
tru a afla cu ce s-a înscris mai 
de seamă pe harta județului și 
a țării o localitate cum este si 
aceasta despre care primarul ei 
ne spune că face pași mari pe 
treptele modernizării nu numai 
edilitare, ci din toate punctele 
de vedere trebuie, neapărat, să-i 
cunoști oamenii. Viitorul chiar 
dacă vrei să i-1 întrezărești, ne
apărat trebuie să-i cunoști oa
menii. Iar pe oameni îi cunoști 
cercetîndu-le preocupările, a- 
flînd care le sînt speranțele, 
bucuriile și greutățile. Da, âi 
greutățile, pentru că și ele fac 
parte din viată și de felul cum 
sînt ele întîmpinate și depășite 
îți dai seama cu ce soi de oa
meni ai de-a face, cît sini ei de 
harnici și întreprinzători, cît 
iși iubesc orașul și cum îi 
cresc demnitatea.

Și tot Moreniul va deveni, în- 
tr-un răstimp extrem de scurt, 
unul din cei mai redutabili pro
ducători de utilaj petrolier.

Iată doar citeva exemple care 
condensează mutațiile semnifi
cative și esențiale apărute pe 
orbita ascendentă pe care s-a 
înscris cu toate energiile sale 
tinăra industrie a orașului. Da, 
tînără, și iată unul dintre argu
mente, așa cum ni l-a dezvăluit 
un „veteran", inginerul Grigore 
Guțu, directorul schelei de pro
ducție petrolieră : „Din ahgâ- 
jații in cele 6 întreprinderi ale 
noastre, mai mult de jumătate 
sint tineri. Așa că putem vorbi 
la propriu despre tinerețea ora
șului nostru".

Și prin ce poate fi mai lesne 
sugerată această inepuizabilă 
tinerele decit prin faptul că o- 
rașul crește, fără să imbătri- 
nească. Industria sa este astăzi 
de 1» ori mai puternică decit în 
urmă cu 20 de ani. Și încă un 
amănunt, considerăm noi, plin 
de semnificație : întreaga va
loare a producției indus
triale a județului Dîmbovi
ța, la nivelul anului 1965, 
este realizată în prezent ,1a 
Moreni. Industria, cu o produc
ție măsurată în miliarde, cu 
muncitori tineri și foarte tineri, 
a căror „curbă profesională** 
urcă o dată cu impetuoasa dez
voltare industrială a Moreniului 
— iată o sinteză, o sinteză con
temporană și, impliclit, o repli
că dată sumbrului destin petro
lier căruia părea să-i fie hără
zit in urmă cu jumătate de 
secol numai.

vom reproiecta tehnologiile de 
execuție și control".

„Nu este o acțiune care, cel 
puțin prin amploare, se anunță 
deosebit de dificilă ?“

„De ce ? — ni sg răspunde 
tot cu o Întrebare. Avem un co
lectiv puternic și, nu este nici 
o emfază în ceea ce spun, 
avem un colectiv talentat, stăpin 
pe meseria sa. Printre oamenii 
noștri sint zeci de inovatori, 
chiar și inventatori, fiecare in
teresat de ceea ce se intîmplă 
în jurul său, fiecare dornic să 
pună umărul alături de ceilalți. 
Nu intimplător, toate măsurile 
scadente pină acum in progra
mul de modernizare au fost 
transpuse in practică la timp și 
chiar mai devreme. Iar faptul 
că am muncit și muncim bine 
nu ne dă nici un motiv șă 
nu căutăm să muncim și mâi 
bine.. Și încă ceva : tehnologii
le pe care le vom adopta se 
caracterizează printr-un grad 
înalt de mecanizare și automa- 
tizare. La debitare folosim chiar 
robotizarea, pusă la punct de 
oamenii noștri. înțelegeți ce 
vreau să spun. In multe situa
ții, „vechiul** pe care-1 înlocuim 
și-a trăit traiul, pentru că se 
referă tocmai la munca compli
cată și greoaie, de cele mai 
multe ori la munca manuală.

— Acum, după vizita secre
tarului general al partidului, ne 
este mai clar ca oricînd cum 
trebuie să acționăm, 11 comple
tează directorul Întreprinderii,

FILE DE ISTORIE — 23 SEPTEMBRIE 1986 : Momente de neuitat, săpate adine, pentru totdeauna in conștiința oamenilor muncii din Moreni care, cu un puternic entu
ziasm, i-au întimpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu in frumosul lor oraș cu prilejul vizitei de lucru întreprinse pe meleagul dimbovițean, 

vizită ce deschide noi și luminoase perspective și acestei localități

irig„ Ștefan Stănescu. Ce pot să 
vă spun este că în marea fa
milie a produselor noastre vii
toare se vor găsi numai produse 
de nivel mondial.

„Am făcut**, „facem**, „avem 
de făcut"... Am auzit des în în-

Noul pod de la Cernavodă a fost
admirat mai intii la Moreni

Deci, faptele oamenilor !
Citi dintre noi, bucurindu-ne 

de soarele Litoralului, nu ne-am 
oprit să privim cu admirație 
podul rutier de la Agigea, po
dul care leagă cele două maluri 
ale Canalului Dunăre — Mărea 
Neagră. O lucrare originală, 
impresionantă prin proporții, 
plină de fantezie constructivă. 
Trebuie să. știm însă că podul 
acesta, structurile lui metalice 
complexe au fost făurite de 
mîinile morenarilor. Primul lor 
pod I Cum s-ar spune, Moreniul 
ieșea la lume, prin anul 1980, 
nu numai cu petrol, cum s-au 

mecanice de utilaj tehnologic.Ultimul tronson al viitorului pod de la Cernavodă, In faza de premontaj pe rampa întreprinderii 
O imagine care va intra, cu certitudine, în arhiva istoriei

petrecut lucrurile de secole, ci 
eu o veritabilă lucrare de artă, 
extrem de pretențioasă din punct 
de vedere tehnic și științific. 
Le-a fost ușor ?

— Cine zice că a fost ușor ? 
— ne răspunde la întrebare 
Andrei Florea, șeful secției ca
zangerie, vădit intrigat. Pentru 
prima oară ni se propunea să 
fabricăm un astfel de „obiect". 
Gigantic, dar și de mare gingă
șie...

— Cu ce ați Început?
— Cu oamenii, firește. Ei sint 

factorul hotărî tor. Avem munci
tori de nădejde, își cunosc me
seria, utilajele făurite de el 
pătrund in adincul pămînt'ului, 
trebuie să fie ingenioase, rezis
tente, de mare randament. Dar, 

Centrul orașului Moreni ; două imagini, dintr-o singură privire, alcătuind un contrast care nu mai necesită comentarii

treprindere repetate fraze ce 
încep astfel. Ele ne pun la 
curent cu un fel de a fi, prin 
care se mărește diferența între 
ceea ce a fost aici și noua de
venire a întreprinderii și, ca 
ea, a industriei întregului oraș.

vedeți dumneavoastră. dacă 
pentru construcția utilajului pe
trolier morenarii și-au transmis 
îndemînarea din tată în fiu, 
de generații, pentru poduri 
lucrurile se prezentau altfel. 
Podurile erau o noutate absolu
tă, alte răspunderi ni se ridicau 
în față. Nu, nu și-au reînvățat 
meseria, ci au dus-o mult mai 
departe, depășindu-se pe ei în
șiși. Și aici nu a fost deloc 
ușor, vă închipuiți. ,

— Frumos pod ! Apare prin 
toate, fotografiile, se mindrește 
o țară întreagă cu el. E ca un 
simbol cu turla aceea dominînd

Marea și Dobrogea străbătută 
de Canal.

— Nu-i așa ? Parcă sugerează 
o turlă uriașă de sondă. Va 
aminti mereu de noi, construc
tori de sonde și poduri. E o 
mindrie. Acolo, in acea lucrare, 
sînt gîndurile noastre, efortui 
de zi și de noapte in uzină, 
sînt idei, multe idei ale mun
citorilor și tehnicienilor noștri 
confruntate cu ideile proiectan
tului I...

— Proiectantul a avut încre
dere desăvîrșită in capacitatea 
noastră profesională — intervi
ne tovarășul Dan Călărașu, in- 
giner-șef cu producția, de fată 
la discuția noastră. Șeful /pro
iectului, tovarășul Dragoș Teo- 
dorescu, împreună cu repre

zentanții beneficiarului, s-au 
integrat pur și simplu în co
lectivul nostru, sînt ai noștri. 
Este o colaborare foarte armo
nioasă. O ducem mai departe, 
cu folos, pentru fabricarea po
dului de la Cernavodă. Pentru 
că, să știți, morenarii își pun 
semnătura și pe această lu
crare de proporții și mai mari, 
reprezentativă pentru epoca 
aceasta de cutezătoare în
făptuiri socialiste, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Ultimele 
tronsoane ale podului sînt în 
montaj pe rampa noastră.

Mergem împreună Ia rampă. 
Pe drum ni se explică în amă
nunt că acest premontaj în 
uzină este o premieră pe țară. 
Podul de la Agigea a fost 
transportat, Ia vremea lui, bu
cată cu bucată, la fața locului, 
și a fost premontat acolo. Au 
fost greutăți — inerente unui 
asemenea proces tehnic — cu 
soluții de rezolvare găsite acolo, 
pe loc, și aplicate acolo.

— De data asta ne-am gîndit 
să procedăm altfel — ne spune 
șeful secției cazangerie. Ideea 

găsită de noi a fost bună — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, care a fost și în mijlocul 
muncitorilor noștri, cu prilejul 
recentei vizite de lucru în
treprinse pe meleagul dîmbo- 
vitean, a avut cuvinte de laudă 
pentru eficiența ei. Ne-am 
gîndit deci să facem pre- 
montajul în uzină, pentru ca e- 
ventualele remedieri să le putem 
efectua prompt.

— Să montați aici tot podul 
de la Cernavodă ? Păi, finind 
seama de lungimea lui, ar fi 
ocupat jumătate din oraș...

— De ce vă mirați ? Ne a- 
junge o parte din rampa uzi
nei, pentru că se montează nu
mai cite patru tronsoane de-o 

dată, pe un sistem de vagoneți, 
sistem proiectat și realizat de 
noi. Recepția se face pornind 
din față, cîte două tronsoane. 
Pe măsură ce se recepționează, 
se finisează, se vopsește și se 
transportă la Cernavodă pe 
calea ferată și cu trailere pe 
șosea. Și așa mai departe. Dar 
iată podul, se află pe rampă 
ultimele tronsoane.

Avem privilegiul să vedem 
podul de la Cernavodă aici, la 
Moreni, înaintea tuturor. Im
presionantă imagine ! Și ine
dită ! Alături de noi, urmă- 
rindu-ne cu coada ochiului 
reacțiile — maistrul Ion Vremă- 
r.oiu, de la secția a Il-a cazan
gerie. Iși ascunde cu greu 
mîndria. Și are de ce să fia 
mîndru, asemenea tuturor tova
rășilor săi de muncă. Ne ex
plicase mai înainte cu ce grijă 
și spirit de răspundere s-au 
pregătit pentru această lucrare, 
ca și pentru celelalte, pe care 
le execută colectivul întreprin
derii, atît de necesare industriei 
noastre petroliere.

— Trebuie să învățăm mereu.

să ne perfecționăm mereu —ne 
spusese maistrul. Complexitatea 
tot mai mare a lucrărilor ne 
cere tot mai mult nu numai să 
ne reîmprospătăm cunoștințele
— acesta este un proces obișnuit
— ci, pur și simplu, să pătrun
dem pe teritorii noi, să abor
dăm .mereu noi tehnologii, mo
derne, să le aplicăm rapid. A- 
ceste probleme le-a discutat în 
amănunt cu noi secretarul ge
neral al partidului, cu prilejul 
recentei vizite. Să ne propunem 
mai mult, să îndrăznim, pen
tru că stă în puterile noastre 
să realizăm tot ce ne propunem
— acesta a fost îndemnul plin 
de căldură și de încredere al 
secretarului general al parti
dului.

Oamenii — adevăratele izvoare
de creație

Ne reluăm drumurile prin 
oraș, însoțîndu-1 pe primar. Ne 
oprim din loc în loc, acolo un- 
de-1 reclamă treburile lui obiș
nuite, fie că este vorba de pro
blemele gospodărești ale loca
lității — și cite nu se pot afla 
și înțelege din discuțiile succin
te, la obiect, cu edilii orașului!
— fie că este vorba de chestiuni 
economice care solicită soluții 
sau decizii imediate. Reîntîlnim 
iarăși zona centrală. Se lucrea
ză la noile canalizări care în
soțesc noile bulevarde — despre 
care am amintit. „Aici, la Mo
reni — ne explică tovarășul 
Constantin Roncea — o simplă 
săpătură de fundație sau de 
canalizare este o problemă. Nu 
o poți face cu utilaje mari, cl 
numai cu cazmaua. Cum săpi, 
cum dai de tot felul de con
ducte, cane se întretaie și se su
prapun, în etaje. Orașul tot stă 
pe o armătură de conducte — 
de apă, de petrol, de gaze. Păi. 
știți dumneavoastră că aici, la 
Moreni, au fost 32 de societăți 
petroliere, și străine, și româ
nești ? Toți au năvălit aici, de 
prin secolul trecut, au săpat, au 
scormonit. Fiecare societate 
și-a instalat sistemul ei de con
ducte. Da. sub noi este o veri
tabilă armătură. Bogăția țării
— petrolul — a fost pompată 
cu sălbăticie, ca într-un iureș, 
fără grijă, cu lăcomie. Socie
tăți capitaliste engleze, ameri
cane, franceze, olandeze — toa
te și-au dat întîlnire aici, au 
jefuit, i-au stors pe oameni, 
i-au sărăcit, i-au exploatat la 
singe. Și-au strîns oamenii rîn- 
durile. Erau nepoții și străne
poții păcurarilor care, din ve
chime, scoteau păcura, riseîn- 
du-și viața, apărîndu-și dreptu
rile față de primii întreprinză
tori veniți din afară la sfîrșitul 
secolului trecut, fie că se nu
meau un Mehedințeanu, sau un 
Brătianu, sau un Jackson Braun, 
prin 1864, fost director al Băn
cii otomane din Tara Româ
nească, care face și primele 
sondaje la Moreni șl Țintea. 
Dar toate acestea le putem afla 
la muzeul de istorie a petro
lului — sîntem în pragul Iui. 
Intrăm ?“.

Intrăm, firește, șl ne explică 
în amănunt trecutul așezării 
gazda noastră, profesoara Emi
lia Bucur. Istoria Moreniului 
este, de fapt, istoria muncitori
lor lui, care, și aici, ca în întrea
ga țară, se ridică neînfricați la 
luptă, pentru o viață mai bună, 
sub flamura partidului revolu
ționar al clasei noastre munci
toare. Ni se derulează prin fata 
ochilor documente, semnifica
tive fotografii de epocă. Iată și 
documente vorbind despre pri
mul congres de constituire a 
partidului nostru comunist, cu 
65 de ani In urmă, congres la 
care morenarii și-au trimis re
prezentantul lor, documente a- 
mintind despre acțiunile revo

luționare energice ale petroliș
tilor între cele două războaie 
mondiale, despre adunările de 
protest în care sondorii More
niului cereau hotărîți să încete
ze imediat regimul de exter
minare a comuniștilor închiși 
Ia Doftana. „Sînt momente is
torice cu care ne mîndrim — 
spune primarul. Datorită luptei 
lol; trăim acum timpul marilor 
noastre împliniri socialiste. A- 
cestiri trecut eroic de luptă îi 
aducem înaltă cinstire — iată, 
acolo, la Doftana, unde cu toa
tă prigoana exploatatorilor nu 
s-a frînt dîrzenia comuniș
tilor în fruntea cărora sa 
afla și neînfricatul revoluționar 
Nicolae Ceaușescu, noi mergem 
și inmînăm, în cadrul deosebit 
de solemn al muzeului, carne
tul de partid noilor generat" d- 
comuniști. Ar. —
celei de-a 65 * 
partidului și al 
de ani de la p.’/c, 
tilor de la BreL .i, 
tovarăși au pi s 
partid acolo, la muz 
na, pe locul unde în.
i-au înfruntat neclint 
ploatatori".

Ne aflăm din nou î. 
plin de soare al orașul^ 
cind pe străzile lui. oprin 
să-i mai cunoaștem un col, 
care, mîine, datorită proiectele 
morenarilor, va arăta, cu sigu
ranță, și mai frumos. Dar, după 
vizita la muzeul orașului. Mo
reniul ne apare într-o altă lu
mină, mai limpede, prinde relief 
și mai bine conturat. Pentru că 
acum avem și mai multe amă
nunte despre atitea alte mo
mente hotărîtoare din destinul 
lui. Cum este, de pildă, și cel 
petrecut cu 42 de ani în urmă 
— zilele de foc ale lui August 
’44 — cînd morenarii. asemenea 
întregului nostru popor, au a- 
saltat, cu arma în mînă, îm
preună cu ostașii armatei noas
tre, dealurile Pleașa și Sîngeriș, 
pe vîrful cărora peste o mie de 
hitleriști, adăpostiți în p*;iternice 
cazemate, amenințau să diStcu- 
gă cu tunurile sondele, între
prinderile. Pe străzile pe care 
urcăm acum șuierau gloanțele. 
Muncitorii înarmați le-au în
fruntat cu vitejie, avîndu-i pe 
comuniști în frunte, s-au jertfit, 
l-au nimicit pe dușmani, au 
devenit stăpînl pe soarta lor, 
pe orașul lor, pe munca lor. al 
cărei rod sporește rodul între
gii țări.

Cu puțin timp în urmă, more
narii i-au primit, ca oaspeți 
scumpi, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovară
șa Elena Ceaușescu. Le-au în
fățișat realizările lor. proiec
tele lor de viitor, preocupările 
actuale. Au fost dezbătute, cu 
acest prilej de neuitat, în amă
nunt, planuri de muncă, s-au 
stabilit angajamente de viitor. 
Acolo, pe înălțimea numită „La 
Schelă", de unde se poate îm
brățișa cu privirea întregul 
oraș, morenarii și secretarul ge
neral al partidului au discutat 
despre prezentul și viitorul lo^ 
calității. într-un fel, Moreniul, 
privit din acel punct, apare ca 
un oraș-schelă. Turlele de oțel 
ale sondelor sînt răspîndite 
printre case, prin curți, pe lin
gă case. Numai unui om care 
știe Moreniul doar de pe hartă 
localitatea aceasta 1 se Înfăți
șează ca un oraș obișnuit. Aici, 
din fiecare palmă de pămînt se 
scoate energie, fiecare palmă de 
pămînt irumpe energie prețioa
să. Și totul, mai ales viitorul 
orașului, trebuie judecat ținind 
seama de acest fapt. Asupra a- 
cestui lucru le-a atras atenția 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
morenarilor, pornind de la a- 
ceastă realitate specifică i-a 
sfătuit secretarul general al 
partidului să-și gîndească și 
să-și proiecteze viitorul lor. 
viitorul orașului lor. Și așa și-1 
gîndesc ei. morenarii — un oraș 
al viitorului, mai frumos, mai 
puternic prin gîndul și fapta 
lor, pe potriva gîndului și fap
tei întregii țări, în epoca celor 
mal cutezătoare înaintări pe 
drumul luminos al noii noastre 
vieți.

Dlonlsle Ș1NCAN 
Cristian ANTONESCU 
Gheorqhe MANEA
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e u- 
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ie crea- 
tivitâui ; în toate
domeniile artelor plastice. 
In trecutul Îndepărtat, ca 
Si in cel apropiat, realități 
specifice de viață $1 de 
artă s-au dovedit factori ai 
întruchipării elementelor 
celor mai semnificative 
pentru istoria tării si. deo
potrivă, pentru concepția 
artistică a fiecărui creator 
in parte. Sînt lucrări care 
ilustrează de fapt capaci
tatea permanent vie a unei 
națiuni de a crea forme 
culturale originale. O do
vedește, de altfel, pe deplin, 
ampla expoziție deschisă 
în sălile Muzeului de artă 
«I Republicii Socialiste 
România. Intitulată ..Eroi 
al luptei poporului 
român pentru unitatea si 
independența patriei", ex
poziția, înscrisă in seria 
manifestărilor dedicate îm
plinirii a sase veacuri de 
la suirea pe tronul Țării 
Românești a Marelui Mir
cea Voievod, înscrie acest 
moment în aria cu mult 
mai largă a istoriei româ
nești, 
nostru 
trarea 
pentru 
dență, ,__ __ „___

înscrisă in vastul proces 
al afirmării unei arte cu 
adinei valențe patriotice, 
expoziția din sălile Muzeu
lui de artă ilustrează din 
partea creatorilor o atitudi
ne activă, iar pe un pian 
mal general Orientarea ge
neroasă a politicii , noas
tre culturale. Caro in
clude, alături de reali
zările prezentului, valori
ficarea a ceea ce ne-a lă
sat mai de preț cultura tra
dițională românească. Pre
zenta unor importante do
cumente de epocă, a unor 
exemplare de ceramică ro
mânească din secolele 
XIV—XV, imaginea unor 
ctitorii din vremea voievo
dului sau a cetăților apă
rate de el Se înscriu în ac
tuala manifestare ca tot 
atitea momente memorabi
le. Sufb-1 revoluționar, a- 
dincul pe care il
aduceai/3^33 fort. un Ne-

•i < 3133 ' *■ lui Nico- 
" ...u Iscoves-

lui Avram 
neodor Aman 

ii la Craiova"), 
ui Țudor Vladt- 

țau Nicolae Gri- 
Alarmă"), alături 

ț.etări contempo- 
; surprind aceleași 

i ale istoriei (Flo- 
ictlllu — „1848",
ucurencu — „Ana 

.acu", Constantin Pi- 
,a — „Trecerea Dună- 

ii"), sint de natură Să des
lușească înțelesuri funda
mentale și durabile legate 
de lupta întregului popor 
pentru apărarea ființei na
ționale. pentru unire Si li
bertate.

în cazul evocării din- 
tr-un punct de vedere con
temporan a momentelor 
de început ale Istoriei noas
tre, cum ar fi „Nașterea 
Poporului român" de Va
lentin Tănase, „Dacii" de 
Gh. lonițâ, „Decebal" de 
Ion Pahdele. funcția epică 
a evocării se dovedește a 
fi. Win excelentă, etică. In 
aceste reactualizări ale 
ui-ei istorii intrate de mult

în conștiința noastră, a tu
turor. detaliul concret ca
pătă sensuri de mare com
plexitate. Teritoriile tăcute 
ale culorii au păstrat reve
latoare mărturii despre a- 
ceastă istorie pilduitoare, 
mereu prezentă în conști
ința artiștilor. Numeroase 
asemenea lucrări dedicate 
luptei pentru libertate con
duse de Mircea cel Mare 
pun tn valoare aceeași par
ticipare lucidă, responsabi
lă a artiștilor la evenimen
tele tării v- preocuparea 
de a trata, cu mijloace di
ferențiate. în funcție de 
personalitatea fiecărui au
tor în parte, semnificațiile 
majore ale Istoriei noastre 
naționale. O demonstrează, 
de exemplu, compozițiile de 
amplă respirație narativă 
realizate de Valentin Tă
nase („La Marea cea 
mare"), Marcel Chițac 
(„Marele Mircea Voievod 
și Baiazid"), Ion Pândele 
(„Bătălia de la Rovine"), 
Vasile Pop Negresteanu 
(„Io, Mircea Voievod"). Va
lentin Scărlătcscn („Bătă
lia de la Rovine").

Restituirea imaginii lut 
Mircea col Mare in ceea ce 
documentele istoriei noas
tre au păstrat ca date fun
damentale ale voinței in
flexibile de a apăra hota
rele tării a fost realizată 
cu mijloacele sculpturii de

„File de istorie*

ră a Iul Gheorghe Asachi 
sau a luptei țăranilor 
transilvani conduși de 
Gheorghe Doja (Nlstor 
Coita — „Transilvania 
1514"), realizarea primei

Adevărați maeștri al ar
tei contemporane. cum 
sint Viorel Mărginean, 
Ion Sălișteanu, Eugen 
Popa. Iacob Lazăr, Di- 
mitrle Gâvrilean, Vladi

însemnări pe marginea expoziției „Eroi ai luptei poporului 
român pentru unitatea și independența patriei’4

a luptei întregului 
popor pentru păs- 
fiihțel naționale, 
unitate si indepen- 

pentru progres.
Ion Irimescu într-un im
presionant portret ce pune 
pregnant in evidentă mo
numentalitatea eroului. La 
rindul său. Paul Vasilescu 
realizează o lucrare memo
rabilă prin expresivitatea 
și suplețea modelajului.

Operele cu adevărat re
prezentative. ne-o de
monstrează expoziția din 
sălile Muzeului de artă, 
nu sint doar simple armo
nii de linii și culoare Sau 
agreabile îmbinări volume
trice. Ele sînt menite să 
poarte prin vremi dimen
siunea morală a rostirii 
adevărului. Conștiința 
drumului străbătut plnă in 
prezent cu eforturi adesea 
eroice a îndemnat pe multi 
creatori să se oprească 
asupra altor momente care 
au marcat etape importan
te ale istoriei naționale. 
Așa sint. de pildă, evoca
rea fiauril lui ștefan cel 
Mare in cunoscuta gravu-

Uniri, intrarea lui Mihai 
Viteazul in Alba Iulla (in
tr-o lucrare de Tiberlu 
Nicorescu) sau în Iași (in
tr-o amplă compoziție de 
Constantin Agafiței), ..Mar
tiriul lui Horea" evocat 
într-o pictură de Gh. I. 
Anghel, alături de cîteva 
cunoscute lucrări închinate 
de Romul Ladea, Ion Vîa- 
Siu și Traian Brădean eroi
lor răscoalei de la 1784.

Sîntem astăzi martori ai 
configurării unui nou pro
fil artistic și spiritual, a 
unei conștiințe active, care 
a determinat o firească și 
necesară înnoire a expre
siei în lucrări care au con
semnat momente de refe
rință ale luptelor duse de 
clasa muncitoare sub con
ducerea partidului. așa cum 
este ampla compoziție 
dedicată de Dlmltrie Gri- 
goraș împlinirii a 85 de 
ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român.

mir Setran ș.a„ au sinteti
zat în arta lor pagini emo
ționante din viața societă
ții românești de astăzi, din 
realizările poporului nos
tru în acești ani. -împliniri 
strîns legate de activita
tea și gîndirea revoluțio
nară a celui mai iubit fiu 
al națiunii noastre. to
varășul Nicolae Ceausescu. 
Iată de ce omagiul $i re
cunoștința artiștilor s-au 
îndreptat în chip firesc 
spre acela care a dat un 
nou chip tării. înfățișat 
in anii eroicei sale tinereți 
revoluționare, in anii 
luptei ilegale, ai memora
bilului proces de la Bra
șov sau în timpul nu
meroaselor vizite de lucru, 
înconjurat cu dragoste și

Gheorghe lONIfA 

admirație de reprezentan
ții celor mat diferite ca
tegorii de oameni ai mun
cii. chipul președintelui 
țării, alături do tovarășa 
Elana Ceausescu, dobîn- 
dește valori simbolice in 
interpretarea unof artiști 
că Ion Jalea, Vasile Pop 
Negreșteanu, Eugen Fala- 
de. Ion Tarălungă. Gheor
ghe lonițâ. Sînt elocvente 
mărturii ale stimei și pre
țuirii de care se bucură 
din partea întregului po
por izbînda luptei neobosi
te pentru înfăptuirea unor 
idealuri scumpe, azi, tu
turor.

Rezultat al Unui com
plex ansamblu de iniția
tive, eforturi șt iZbîhzi 
creatoare care definesc pe 
deplin „Epoca CeaușeScu”, 
această bogată privire re
trospectivă subliniază con
tribuția specifică și origi
nală a Creației românești 
la îmbogățirea patrimoniu
lui spiritual național. COn- 
turîrtd cu mijloacele artei 
plastice căile revoluționa
re pe care s-au întemeiat 
procese economice, socia
le. culturale de mare ori
ginalitate, procese dare au 
avut permanent în prim 
plan lupta .pentru iinitatea 
și independența patriei.

Marina PREUTU
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! casa cu mulțTcopț[ ; 
î semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii i

Bucuria și lumina familiei, 
a întregului popor

„Metroul" Dimitrie GRIGORAȘ „La Maroa cea mare" Valentin TANASE

Afltnd despre ce vrem sil 
scriem, primarul camunei 
Măceșii, Adrian Damaehian» 
ne invită să ne continuăm 
împreună drumul spre Ar* 
niășcni. „Nu pentru că ce
lelalte sate ale comunei ar 
sta mai prejos In capitolul 
demografie - ne explică 
ol — ci fiindcă la origi
nea satului stă o frumoasă 
legendă. O legendă cu 
multi copii’1.

Din raoși-sîrâmoșî 1
Se «pune că satul Annft- 

șeni a luat naștere pe tim
pul lui Stâfan cel Mate, 
cate l-a răsplătit pe un 
arma? cu o moșie pentru 
faptele sale do vitejie. Și 
cum oșteahui respectiv 
avea 12 copii, s-au și pus 
acolo bazele unui Sat care 
s-a mărit și dezvoltat apoi, 
ajungitid pînă astăzi : sa
tul Armășeni.

— La noi, din moși-stră- 
moși, așa a fost obiceiul, dar 
s-a și impus ca o necesi
tate : tinerii să-și înteme
ieze devheme familii, să-și 
ridice case frumoase, in 
care să înflorească cele mai 
de preț flori ale pămîntu- 
lui — copiii, să perpetueze 
și să vfeștileească neamul 
românesc. Vorbele aparțin 
lui Ton Brișcaru, bărbat în 
amiaza vieții, tată â 11 
copii.

—• V-au plăcut probabil 
mult copiii...

— Dacă nâ-au plăcut? — 
intervine repede soția. Sil
via Brișcaru. Cum să vă 
spun, el sint bucuria șl lu- 
mina căsoi, bogăția ndastfă 
cea mai de preț. Fiecare 
fp felul lui, o dată Cu dra
gostea pe cară ti-o arată, 
îți dft și încrederea, senti
mentul eft n-ai trăit degea
ba, mimat pentru tine, să 
te lăfăiesti în toată casa ta 
pustie, ci îh grijă pentru 
ei, să te revezi îh chipurile 
lor, care îți seamănă și te 
fac Să mai trăiești încă ei 
lneft o virstă, o nouă Viată.

...Sînt ,".înduri simple și 
curate de părinți, îzvorîte

din acea înțelegere umană 
tradiționala dar șl foarte 
actuală a menirii omului, 
a familiei, a trăinicie! și 
perpetuării ei în marea fa
milie a poporului nostru. 
Glnduri exprimare intr-o 
formă sau alta, completate 
ori adincite și de alți pă
rinți de aici. Ioana V. Bi- 
țica (mamă a 11 copii și de 
eurind bunică) : „Da. nu e 

< ușor să crești, să îngrijești 
și să educi 11 copii. Chiar 
dacă condițiile de care 
beneficiem astăzi sînt in
comparabil mai bune față 
de cele de care au dispus 
părinții noștri ! Dar oricîte 
griji și bătaie de cap ți-ar 
aduce, acestea pălesc cu to
tul in fața bucuriilor și sa
tisfacțiilor t>e care le ai de 
la copii". Eugenia Gavriliu 
(mamă a 8 copii) : „Eu așa 
cred : cind îți intemeieZi o 
familie, e normal să apară 
copiii. E firesc să-ți iei în 
serios toate răspunderile 
pe cate le impune crește
rea și educarea lor. Nimic 
nu e prea greu gîhdind că 
împlinești această nobilă 
menire și datorie patrioti
că, cea de părinte, și nimic 
nu e mai Înălțător, peste 
ani .și ani, decît să auzi de 
la fiecare „sărut fnîna, ma
mă". „sărut mina, tată". 
Cind, de pe unde sînt ei 
acum — muncitori ori elevi 

copiii mei vin acasă 
și-mi spun așa, mî se to
pește inima, răsplătind to
tul”. Olimpia C. Bocan 
(mamă a 7 copii) : „Nicio
dată hu mi-a trecut prin 
minte că ftș avea prea 
thulti Copii și nici nu pot 
să-mi închipui că familia 
moft ar fi fost at.ît de unită 
fără Unul din ei. Sînt o 
mamă cu adevărat fericită 
șt ftu înțeleg cum pot trăi 
unele femei fără o aseme
nea neasemuită fericire. 
Arai auzit la radio niște 
cuvinte ale Until gînditor 
român caro sînt parcă din 
inima mea : «Omul_de la 
Dunăre șt Carpați face din 
copil temelia familiei (...) 
legea pămîntului nostru

fiind căsătoria cu copii 
multi șl frumoși. Nașterea 
unui copil asigură familiei 
o temelie de granit»".

Cei 9 din Vaslui
De fapt, un subtitlu mai 

potrivit ar putea fi „Cei 9 
din Vaslui crescuți de 
nota 10“. De ce ? Să ex
plicăm...

Ne aflăm in apartamen
tul familiei fierarului-beto- 
nist Ion Pădurarii, de pe 
strada Valter Mărăcineanu 
din Vaslui, și, Stăm de vor
bă cu Lența Păduraru, 
gospodină, mamă eroină.

— Avem de toate in fa
milie, ne spune ea. dar 
mai avem încă de învățat. 
Văzind că ne mirăm, con
tinuă : Cei mai multi din
tre copiii mei încă învață. 
Vrem să avem în casă, 
dacă se ponte, toate profe
siile. I-am crescut in cul
tul muncii și sînt sigură că 
vor reuși.

— Nu vă pare rău că ați 
t&mas gospodină ?

■— Mie 1! Mai de mult 
îmi cam părea, să vă spun 
drept. Dar după aceea, cind 
au venit copiii, am avut 
atitea- de făcut îneît acum 
cred că bine am ales. Da, 
fiindcă oricit de bine m-aș 
fi realizat in producție. 
n-aȘ fi izbutit mai mult 
decît atît. Și fără să spuh 
vorbe mari, cred că «m 
fost mai folositoare atit 
familiei, cit și societății în 
„profesia” mea de gospodi
nă, mamă de copii. înțelea
să in sens larg, educativ. 
Cînd se adună toți în ju
rul meu... ce să vă mai 
spun...

— Uitați atunci de toate 
greutățile...

— Da, tilt de toate, 
fiindcă mă inundă feri
cirea. A fost intr-adevăr 
greu. Dacă V-âr vorbi 
miinile astea cît au Spălat 
și legănat, și netezit, și 
mîngîiat 1 Dar nu imi pâre 
rău, am Început să am șl 
nepoți, 5 pină acum, Să-1

vedeți pe soțul meu c« 
mîndru e de toți. „Creșteți, 
măi. le spune, că la toți 
vă Întemeiez case și blocuri 
noi aici".

— Spuneți-mi cite ceva 
despre ei. S-au realizat, 
unde sint ?

— Au avut toate condi
țiile, școli gratuite, alocații, 
asistență sanitară, iar aca
să, vedeți și dumnea
voastră... Sint frumoși, in
teligent!, muncitori. Cea 
mai mare, Viorica (acum 
Movila) este secretară la 
Școala nr. 6 din oraș. Are 
deja doi copii. Olguța (că
sătorită Frențescu) e pro
fesoară de muzică la Vetri- 
șoaia și are și ea doi copii. 
Maricica (Frunză) este in
gineră la i.R.E. și are șl 
ea un urmaș. Cfea • de-a 
patra. Sandă, este studen
tă Ia medicină in anul IV. 
Deși a l’ăcut liceul de in
formatică, a muncit foarte 
mult și acuși e doctoriță. 
Vasilica este și ea studen
tă, tot in ahul IV, dar lâ 
informatică. Gabriela a ur
mat si ea- liceul de infor
matică și lucrează acum la 
centrul de calcul...

— Aveți in familie, 
într-adovăr, aproape toate 
profesiile.

— Nomenclatorul mal 
poate fi îmbogățit, ride ea. 
Fiindcă Mihaela este încă 
elevă în anul III la Liceul 
sanitar Fundeni. Foarte 
bună ?i talentată.

— Aveți deci numai fete?
— Nu . nu, al optulea 

este băiat A fost un ade
vărat eveniment în fami
lie' cînd s-a născut Nelu. 
Este și el elev în clasa a 
IX-a. Iar ultima, Raluca, 
prisleâ familiei, este in 
clasa a Vl-â, in clasa pilot 
de matematică, la Școala 
generală nr. 5. Bineînțeles, 
as fi putut face și eu ser
viciu. Dar am vrut să-mi 
fie casa-casă .și masa-masă. 
Pentru copii !

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii*

lASt. Municipiul Iași găzduiește 
„Ediția 1986 a Taberei naționale a- 
nualo de documentare și creație 
literară", organizată de C.C. al 
U.T.C. Numeroși prozatori, poeți, 
dramaturgi, critici literari și ulti 
creatori din întreaga tară au în 
planul documentării lor tntilniri cu 
oamenii muncii de pe platforme
le industriale ale lașiului și ora
șului Pașcani, eu cooperatori din 
Ruginoâsa, Mircești, Cotnari și To* 
mești, cu brigadieri de pe Șan
tierul național al tineretului Seu* 
leni — Tutore — Gorban. Tot
odată. sub genericul „Iași — oraș 
a! muzeelor, oraș ca o carte des
chisă", vor fi vizitate așe-.ăminte- 
le de cultură, iar in cadrul unui 
„Dialog al artelor", sint programa
te lntilnîri și recitalufi-spectacole 
susținute împreună cu actori de 
la Teatrul Național „Vasile Alec- 
snndri", cu studențl de la Conser
vatorul „George Eneseu”, cu artiști 
plastici Ieșeni, cu colectivele re
dacționala ale revistelor studen
țești și ale revistelor „Cronica" și 
„Convorbiri literare". (Manele 
Căratei).

BRĂILA. Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă or

ganizează periodic activități com
plexe cu brigăzile științifice, atit 
în întreprinderi, cît și la sate, tn 
ultima perioadă, brigăzile au fost 
prezente in mijlocul țăranilor co
operatori din Mărașu, Săndoiu. 
Frecfttei. Ciocile și Eăvoaia. Teme
le orezentate au tratat despre a- 
părarea avutului obștesc, educația

CARNET CULTURAL

materialist-științlfică a tineretului, 
coordonatele noii revoluții agrare 
ttc. «indiano Priceputa).

SĂLAJ. Consiliul județean al 
Sindicatelor in colaborare cu Aso
ciație juriștilor organizează in a- 
ceastă lună un ansamblu de ac
țiuni ce vizează educația juridică 
a oamenilor muncii. Luna educa
ției Juridice pe teme do legislație 
a muncii a debutat cu simpozionul 
„Propaganda juridică — componen
tă a procesului de formare a con
științei socialiste a maselor”, dare 
a avut Ioc la Casa de cultură a

Sindicatelor din municipiul Zalău. 
(Eugen Icglaș).

IALOMIȚA. La casele de cultu
ră, cluburi muncitorești și cămi
nele culturale din județul Ialomi
ța au avut Ioc manifestări cultu
rale cu un pronunțai caracter e- 
dueatlv, susținute de Asociația ju
riștilor din județul Ialomița, care 
au fost urmate de recitaluri de 
muzică Și poezie patriotică. Ase
menea întîlniri cu cetățeni de toa
te viratele au avut loc in muni
cipiul Slobozia, la Clubul C.F.R. din 
Fetești, tn orașele Urzieeni și Țăn- 
dărei, în comunele Scintela, Jila
vele, Miloșești. Grivița, Făcăeni și 
Vlădeni. (Mihai Vișoiu).

GALATI. In municipiul Tecuci 
6-a desfășurat. în organizarea . Co
mitetului județean de cultură si 
educație socialistă, cea de-a 
XVlil-a ediție a sărbătorii etnie- 
cului și dânsului popular „Cintă 
de răsună lunca". Au avut Ioc Sim
pozioane, expoziții etnografice, gale 
de filme SI o paradă a portului 
popular. Atractive programe artis-' 
ti ce au fost susținute de formații 
din Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, 
Iași, Neamț. Suceava, Vrancea și 
Galați. (Ștefan Diinitrlu).

MESAJUL CÎNTECULUI POPULAR Șl RĂSPUNDERILE INTERPREflLOR FAȚĂ DE TRANSMITEREA LUI AUTENTICĂ
Datorită realizărilor acumula

te pe toâtc planurile, precum 
ți exigențelor viitorului ime
diat, am intrat intr-o nouă eta
pă a muncii noastre, etapa unei 
noi calități a vieții materiale și 
spirituale. Am redoblndit in acești 
ani dreptul și libertatea de a nu 
cinsti cum se cuvine istoria, tra
dițiile, de a ftiti in lumina 
adevărului martie poeme ale spi
ritualității românești și de a na 
cinta cu glas puternic cihtecele 
care ne-âu însoțit istoria, care 
au Însuflețit masele în lupta lor 
pentru mal bine, cihtecele care 
ne-au alinat dorurile și au dat ex
presie bucuriei de a trăi și iubi pe 
glia străbună. Curii folosim âoeste 
drepturi, ce întrebuințare dăm a- 
cestei libertăți de a ne cinta cinte- 
cele ? în nici un caz urîțind o moș
tenire care ne-a înfrumusețat viața.' 

zAvem datoria de a folosi creația 
populară, cîhteeui românesc în 
granițele frumosului, pentru ele- 
varea vieții spirituale a maselor, 
conferindu-i și astfel o nouă ca
litate, corespunzătoare aspirațiilor 
și exigențelor actualo și combătind 
cu intransigență orice încercare de 

I a aduce pe scenă și în casele oa- 
i menilor — acolo unde trebuie să 

sălășluiască arta adevărată —- vul- 
l Raritatea, prostul gust, lipsa de res- 
1 pect. Aceasta este misiunea cîntă- 

rețului popular, a rapsodului, a 
interpretului chemat ca. prin ta
lentul de care dispune, să contri
buie la înălțarea spirituală a oa
menilor, la formarea deprinderilor 
de adevăratl receptori ai artei, pre
cum și la apărarea șl conservarea 
fondului artlsttc popular. Din 

1 păcate, in această vastă mișcare de 
educație prin intermediul artei au 
fost chemați și tolerați ți cîntăreți 
cu un statut profesional și civic pre
car, lipsiți de soliditate morală. Fra
gilitatea Conștiinței profesionale și 
morale a unor interpreți se vădește 
și în faptul că, preocupați excesiv 
de bunul lor statut material, nu mai 
acordă atenția necesară pregătirii, 
perfecționării lor artistice. împros
pătării repertoriului prin acea mun
că firească de cercetare și desco
perire a unor noi cintece, piese au
tentice pline de frăgezimea șl fru

musețea izvoarelor curate din care 
este dator să se inspire orice creator 
și interpret. Să le mu» amintim 
acestora că la Institutul de cerce
tări etnologice și diale.ctologiea 
există o bogată colecție de docu
mente sonore» că, decât să polueze 
minunata creație muzicală a popo
rului cu improvizații care nu le fac 
cinste și pingăresc o avuție ce nu 
Ie aparține ar fi mai firesc sa-și 
ciștige, sau reciștige, un statut demn 
de slujitor credincios al artei, răs
colind, cercetind, selcctind și invă- 
tind - din această bogată sursă de 
inspirație? I-a Institutul de cerce
tări etnologice și dialectologice — 
una dintre instituțiile direct impli
cate în istoria folclorului românesc 

(— se află Colecția națională de fol- 
I clor, culegeri din 1928 și pină astăzi,
începute de remarcabile personali
tăți ale științei muzicale. Ele cu
prind aproximativ 30 000 do piese 
înregistrate pe cilindru de fono
graf pină In 1950 și vreo 50 000 de 
piese obținute ulterior și păstrate 
pe benzi de magnetofon. Să amin
tim și seria de volume (începută in 
1980) gîndită pe genuri, pe tipo
logii (spre exemplu tipologia mu
zicii de joc, tipologia cîntecului nou, 
a cîntecului de leagăn). Aici se fac 
remarcabile eforturi de a pune la 
dispoziția ansamblurilor profesio
niste și de amatori, a cen
trelor județene de Îndrumare a miș
cării artistice de amatori, a rapso
zilor populari, a instrumentiștilor — 
documente de inestimabilă valoare, 
absolut necesare bagajului de cu
noștințe pe care trebuie să-1 posede 
un reprezentant al cîntecului popu
lar. Prin specialiștii săi, institutul 
Iși dă avizul de specialitate in pri
vința culegerilor de folclor care 
apar In județele tării, folcloriștii, 
documentariștii fiind prezenți in 
emisiunile de specialitate ale ra
dioului, ale televiziunii. Dar, re
venind așjupra cauzelor fenome
nelor negative semnalate mai 
Înainte, trebuie să ne Întrebăm 
cum asigură acuratețea prezentării 
folclorului factorii care organizea
ză in flecare Ioc asemenea mani
festări ?

S-ar putea spune că tocmai unii 
organizatori ai Vieții muzicale 

sint. în destule locuri, factorii favo- 
rizanți ai degradării creației popu
lare : prin insuficienta ex’gență cu 
care urmăresc, îndrumă și contro
lează întreaga viață artistică, prin 
toleranta manifestată într-un nu
măr prea mare da cazuri, prin 
superficialitatea cu care acționează 
pentru necesara pregătire a fiecă
rui spectacol ce urmează să aibă 
loc. Legea prevede clar că ni
meni nu poate să urce pe 
scenă fără ca repertoriul să pre
zinte garanția autenticității și cali
tății. Cind cel chemat să Vegheze 
la respectarea acestora nu-și face

3. Antidotul poluării - respectarea fermă 

a exigențelor etice și artistice

datoria, Închide nchii sau iși astupă 
urechile la sunete poluante, cind 
nu se iau măsuri hotărite față de 
cei care atentează la bunul gust, la 
calitatea artei populare osie de 
la «ine înțeles că etectul educativ 
și artistic va fi scăzut sau inexis
tent șl că spectatorii vor fi puși in 
tata unor manifestări improvizate 
ce le stirnesc, nu o dată, nedume
rirea si chiar indignarea. O contri
buție nedorită, în contradicție cu 
menirea sa. la perpetuarea stărilor 
de lucruri negative in acest dome
niu și-a adus, din păcate, și „Elee- 
trecordul" care a admis in anii tre- 
cuți, cu ușurință. »i imprimarea 
unor cintece de slabă factură, lucrări 
efemere, îndoielnice. După cum și 
Institutul de cercetări etnologice și 
dialectologice. in pofida benelor re
zultate pe linia conservării tezau
rului folcloric, nu poate fi scu
tit de orice răspundere în legă
tură cu apariția si rAspindirea ele
mentelor poluante. Culegînd și 
preluind tot ce este valoros tn 
creația populară, inclusiv din ceea 
ce se creează tn zilele noastre, 
totodată, el are datoria ca. prin spe
cialiștii săi. să facă mai mult pen

tru a combate asemenea derogări, de 
la rigorile transmiterii creației fol
clorice, să vegheze și să orienteze 
mult mai activ repertoriul inter- 
pretilor de muzica populară, să in
tervină cu autoritatea și prestigiul 
specialistului contra oricăror semne 
de poluare. Era și este, de asemenea, 
și datoria Uniunii compozitorilor și 
muzicologilor să determine o mai 
promptă și fermă atitudine din 
partea criticilor muzicali, a compo
zitorilor față de orice „gest inter
pretativ" prin care s-ar întina lumi
nosul tezaur folcloric. Acordurile 
profunde ale creației populare din 

muzica lui George Eneseu reclamă 
din partea continuatorilor lui d<i 
azi, a uniunii lor profesionale o in
tervenție mat activă și mai exi
gentă. făcută în numele apărării 
melosului românesc, de orico esta 
de natură să-1 abată din matca lui 
originală, aceea din care s-atl înăl
țat. atitea șl atitea creații memora
bile de ieri și de azi. Critica de 
specialitate nu poate asista pasiv 
la felul In care un fond permanent 
de inspirație pentru compozitorii 
noștri este supus Încercărilor de a-1 
degrada de către interpret! fără 
conștiință profesionnlă. Ni) o 
dată anemică, fără forță de con
vingere și lipsită de combativitatea 
necesară, ea și-a făcut prea puțin, 
sporadic, simțită prezohta prin ana
liza serioasă a tendințelor negative 
din acest domeniu, inclusiv in emi
siuni mai vechi ale posturilor noas
tre de radio șt televiziune, și ele 
datoare să sporească in continuare 
exigența pentru a bara calea unor 
texte stridente, străine de spiritul 
folclorului nostru. Considerăm, 
de asemenea, că nici unei instituții 
muzicale din tară nu-i poate rămină 

indiferentă o atare preocupare in- 
ttucît aici este vorba de însăși co
loana Vertebrală a muzicii româ
nești. de buna întreținere și difu
zare a rădăcinii din care se înalță 
trunchiul viguros șl impunător ăl 
întregii arte profesioniste. Ca atare, 
și teatrale muzicale și de revistă aw 
datoria să-și examineze în spiritjj 
autocritic activitatea, anallzînd eu: 
maximă răspundere măsura în care i 
propriile repertorii, garnisite ele în-i 
iele uneori cu cintece din Categoria', 
ceior semrialate, au contribuit, in j 
ultimele stagiuni mai ales, la răs- 
pîndirea in public a Unor cuplete 

și piese îndoielnică, dă o aproxima
tivă inspirație ori factură populară.

In sfirșit, trebuie să spunem 
Că în prifnul rînd direcila de 
specialitate din Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste a 
îngăduit uneori cu prea mare ușu
rință afirmarea prematură a unor 
Interpret nepregătita să se prezinte 
publicului la un nivel corespunză
tor, vădind, totodată, tolerantă și 
spirit conciliant tată de circulația 
unor cintece șl melodii lansate fără 
control de către interpret! cunoseuți 
și, în generai, apreclati. Nu poate fi 
dat, aub nici un motiv, „bilet de 
trecere" unor piese care compromit 
muzica populară in numele căreia 
sint prezentate publicului. Cu o 
reținere nejustlficată au fost re
trase celor certați cu civiliza
ția «canei, cu normele decentei și 
ale corectitudinii atestatele care 
le certificau dreptul de mesageri ai 
folelcrului. De asemenea, comitete
le Județene de cultură și educație 
socialistă, centrele județene de în
drumare a miscftrlt artistice de ama
tori nu manifestă exigența șl fermi
tatea necesare față de Căi care con
fundă muzica populară românească 

cu „terenul" unor întîlniri familia
le, pe care se improvizează Scenele 
„unor gikevi amoroase", agremen
tate cu „parfum folcloric". Nu nu 
fost analizate periodic, in profun
zime de către forurile amintite 
acele spectacole itinerante (de fol
clor, de varietăți) impregnate de 
«rttfel de kitsch-Uri și nu s-a inter
venit — decil arareori — ferm și 
exemplar acolo unde, sub egida 
unor instituții, ati proliferat mani
festările improvizate. Așa cum 
nici revistele de cultură, revista 
de specialitate nu aii avut perma
nent in obiectivul lor itinerarele, 
turneele unor Soliști rătăciți ' pe 
drumul cîntecului popular auten
tic, E de dorit ca acestea să-și afir
me cu competentă cuvintul, să dez
bată cil profesionalism temele ma
jore ale cîntecului popular.

Este, de asemenea, necesar ca șl 
organele județene si municipale de 
partid să acorde o mai mare atenție 
conținutului și nivelului spectacole
lor susținute de formațiile și an
samblurile folclorice din județele 
și localitățile respective, să se preo
cupe mai susținut de pregătirea 
morală și profesională a acestora, 
de respectarea normelor eticii și 
echității socialiste, cu atit mai mult 
de către cei învestiți cu onoarea de 
a se adresa publicului.

l*a noi, folclorul nu este o „re
zervație" naturală. Este un feno
men Viu atît la nivelul receptării 
cit și la acela al producției, al Crea
ției. Seva geniului popular n-a secat 
ci, din contră, rodește minunate 
flori din dorință de frumos, diri 
dragostea pentru Viată, din vitali
tatea creatoare a poporului noștri. 
FestivaluTnațiorial „Cîritarea Româ
niei". cadru optim de afirmare 
plenară a talentelor din popor, are 
rolul de a promova arta de Calitate, 
muzica adevărată născută din au
tentica Simțire a maselor. Scena lut 
este chemată să promoveze — 
duoă cum in repetate rîndurl au 
afirmat și eunoscuțil specialiști 
Alexandru Amzulescu, Ludovic 
Faneag, Speranța Rădulescu, Mi
hai Miron, Gh. Oprea — acele 
cintece care prin înalta lor calitate 
să se constituie si in cea mai con
vingătoare replică la orice încer

care de a introduce prin efracție 
in mișcarea noastră artistică ele
mente poluante, aduse de cei care, 
interpreți profesioniști sau nu. 
aleargă după succes abătîndu-se 
flagrant de la normele unice si Uni
tare ale, creației și afirmării artis
tice.

Telurile educației umaniste șl 
patriotice prin intermediul artei 
cheamă la atitudine /fermă spre a 
nu se admite „derogări" de la mi
siunea celor ce urcă pe.scenă spre a 
se face interpreții și mesagerii 
bogăției de idei, sentimente și idea
luri exprimate in arta populară. 
Cum poate fl crezut cel tare, 
coborind de pe scenă, iși schimbă 
o dată cu haina de gală si menta
litatea, Uitînd că este dator să păs
treze, oricind șl oriunde, același 
respect pentru Creația ce l-a făcut 
cunoscut, să-i acorde aceeași pre
țuire izvorită din dragostea fată de 
o artă atit de aproape de sufletul 
și conștiința poporului ? Nu pot fi 
doi oameni in același interpret : 
unul care ne stirneste admirația 
cind înțelege să no redea pe ecran 
sau pe scenă, cu patos și vrednicie 
artistică, mesajul autenticei arte 
populare și altul care, in spatele 
scenei și ecranului, ne umple de 
indignare atunci cînd. uitînd adevă
ratul motiv al prețuirii publice, 
schimonosește chipul frumos ai 
creației intrate în tezaurul na
tional al muzicii românești. Con
siderăm, anuriie, că dreptul de 
a apărea pe ecranul televi
zorului sau pe undele radioului, pe 
discuri, pe scenele publice 11 au nu
mai acei interpret! care, respectind 
muzica populară ce lo-a hrănit 
celebritatea, dovedesc prin întreaga 
ți permanenta lor comportare că 
sint conștient: de importanta și de 
valoarea avuției la păstrarea și 
dezvoltarea căreia au înalta răs
pundere de a veghea, de a parti
cipa creator : avuția spirituală a 
poporului, care de-a lungul veacu
rilor și-a cristalizat vrerile. împli
nirile și aspirațiile in cintece ne
muritoare ca însuși sufletul său 
nepieritor.

Smaranda OȚEANU 
C. STĂNESCU
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Domnului GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

Am aflat cu Indignare de atentatul sâvirșit împotriva dumneavoastră.
Exprimind dezaprobarea totală față de acest act îndreptat Împotriva 

Independentei, 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

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEH"

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
primului ministru al Regatului 
Maroc, Azeddine Laraki, o telegramă 
prin care îi adresează, cu prilejul 
numirii în această funcție, calde 
felicitări și cele mai buhe urări de 
sănătate, fericire și succes în înde
plinirea misiunii de înaltă răspun
dere ce i-a fost încredințată. Totoda
tă, se exprimă convingerea că prin 
eforturile lor comune guvernele ce
lor două țări vor contribui la dez
voltarea tot mai puternică a raportu
rilor de cooperare rodnică statorni
cite între Republica Socialistă 
România șl Regatul Maroc, în spi
ritul înțelegerilor convenite la ni
vel înalt, spre binele popoarelor 
român și marocan, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii în lume.

În județul Bihor s-au încheiat importante

lucrări agricole de toamnă

I

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

CLUJ : Realizările 
constructorilor

Colectivul Antreprizei de con* 
strucții căi ferate Cluj a realizat 
in acest an un mare volum de lu
crări peste plan. Cu sprijinul șt 
participarea directă a unităților 
beneficiare ale Regionalei de căi 
ferate Cluj, au fost construite și 
date în folosință mai multe obiec
tive de investiții, între care atelie
rul pentru reparat și întreținere a 
locomotivelor 'electrice din Dej. re
miza de Întreținere a locomotive
lor cu abur de la Jibou, linia de 
acces în întreprinderea „9 Mai“ din 
Turda, trecerea a 5 centrale ter
mice de pe combustibil lichid și 
gazos pe combustibil solid. (Marin 
Oprea).

BRAȘOV : Valorificarea 
superioarâ a materiilor 

prime
Colectivul rafinăriei din Brașov 

manifestă un interes major pen
tru realizarea unor produse cu pa
rametrii ridicați, care să asigure o 
valorificare superioară a materii
lor prime. în acest context se în
scriu și unsorile multifuncționale 
pe bază de litiu, calciu și plumb, 
folosite în sistemele de extremă 
presiune din domeniul construcții
lor de mașini, care pină acum se 
importau. în urma eforturilor de
puse. colectivul rafinăriei a reușit 
să asimileze într-o perioadă de 
numai cîteva luni 12 asemenea pro
duse. Demn de relevat este și fap
tul că noile produse se obțin pe 
capacitățile existente, care au fost 
adaptate cu forțele proprii și fără 
investiții la cerințele tehnologice. 
Și încă un fapt : noile produse a- 
sigură creșterea pină la dublu a 
gradului de valorificare a materii
lor prime. (Nieolae Mocanu).

MEHEDINȚI : Cărbune 
peste prevederi

Minerii de la Zegujani se men
țin în fruntea întrecerii în care se 
află angajate colectivele de mun

că din bazinul carbonifer al Me- 
hedințiului. Acest destoinic colec
tiv de muncă acționează cu înaltă 
răspundere în trei direcții : folo
sirea mașinilor din dotare la in
dici superiori, realizarea unei înal
te productivități a muncii pe fie
care schimb și întărirea ordinii și 
disciplinei. Sporul de producție ob
ținut pînă acum, peste prevederi
le de plan. însumează 45 000 tone 
cărbune. (Virgiliu Tătaru),

VRANCEA : Sporește 
zestrea urbanistică

în două noi cartiere din munici
piul Focșani — „23 August" și 
„Unirea Principatelor" — lucrătorii 
întreprinderii antrepriză de con
strucții-montaj Vrancea au predat 
încă 147 apartamente. Noile locuin
țe ridică numărul apartamentelor 
construite în acest an în județul 
Vrancea la 1 086. în prezent, se 
află în stadii avansate de execuție 
314 apartamente, fapt ce va permi
te întreprinderii amintite să reali
zeze. cu o lună mai devreme, sarci
nile de plan pe anul in curs. Tot
odată, se lucrează la crearea fron
tului de lucru pentru anul urmă
tor. în această lună se va ajunge 
ca la un număr de 700 aparta
mente prevăzute pentru 1987 să fie 
Începute lucrările de construcție. 
(Dan Drăgulescu).

SIMERIA : Volum sporit 
de materiale de construcții

Colectivul de muncă al întreprin
derii „Marmura" din Simeria în
scrie și în acest an in ctonica în
trecerii socialiste importante suc
cese în producție. Prin folosirea 
din plin a capacităților de pre
lucrare a marmurei, asigurarea bu
nei desfășurări a fluxului de pro
ducție și instaurarea la fiecare loc 
de muncă a unui climat de ordine 
și disciplină, planul de producție 
s-a îndeplinit și depășit ritmic. 
Astfel, îh acest an s-au produs' su
plimentar 20 000 mp placaje din 
marmură și 3 000 mp dale mozai- 
cate. De asemenea, productivitatea 
muncii a sporit cu 6 000 lei pe fie
care lucrător. (Sabin Cerbu).

Cronica zilei
în perioada 1—4 octdmbrie a efec

tuat o vizită in țara noastră Kofi Djin, 
ministrul comerțului și turismului 
din Republica Ghana.

Oaspetele a avut convorbiri cu Ilîo 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și Cooperării economice interna
ționale, și cu membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerului Industriei 
Electrotehnice.

în cursul întrevederilor au fost 
examinate noi căi și posibilități 
pentru extinderea și diversificarea, 
in continuare, a schimburilor comer
ciale bilaterale, pentru dezvoltarea 
cooperării dintre România și Ghana 
în domeniile industriilor constructoa
re de mașini, chimică, petrochimică, 
minieră și in alte sectoare econo
mice de interes reciproc.

, ♦In capitală s-au încheiat, sîmbătă, 
lucrările celui -de-al V-lea Simpozion 
național de acupunctură, organizat 
de Uniunea Societăților de Științe 
Medicale din Republica Socialistă 
România, la care au luat parte spe
cialiști din tară și de peste hotare. 
Comunicările și referatele susținute, 
timp de trei zile, precum șl dezbate
rile care au avut loc au abordat 
probleme privind bazele biofizice ale 
acupuncturii, precum și efectele te
rapeutice ce se pot obține prin apli
carea' acesteia.

(Agerpres)

Comuniștii, ceilalți oameni al 
muncii din agricultura județului 
Bihor — mecanizatori, cooperatori, 
specialiști — raportează Că au în
cheiat recoltarea porumbului pentru 
consum pe cele aproape 73 mii 
hectare cultivate, ă soiei. fiorii* 
soarelui, cartofilor, precum și insă* 
mînțatul griului in zona colinară, 
Ufmînd Ca, pînă la 10 Octombrie, să 
finalizeze această lucrare pe întreagă 
suprafață planificată.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej. C'.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Comitetul 
județean Bihor al P.C.R., se spune :

Hotărîți să ridice calitatea muncii 
și realizările din acest important 
sector al economiei județului la ni
velul exigențelor noii revoluții agra
re, lucrătorii ogoarelor bihorene, 
sub permanenta conducere și indru-

mare a organelor și organizațiilor de 
partid, sint mobilizați acum pe un 
front larg pentru livrarea neintîr- 
ziată a tuturor cantităților de pro
duse prevăzute la fondul de stat și 
la fondul de furaje, stringerea in cel 
mai scurt timp a fructelor și legu
melor, a sfeclei de zahăr, eliberarea 
terenului în vederea însămințărilor 
și executării arăturilor adinei de 
toamnă, lulhdu-se măsuri hotărîte 
pentru evitarea cu desăvîrșire a 
oricărei pierderi de producție, pen
tru transportul și înmăgazinarea ei 
in cele mal .bune condiții.

Puternic însuflețiți de dorința de 
a îndeplini exemplar sarcinile ce ne 
revin în profil teritorial, vă 
încredințăm, mult stimate tovarășe 
secretar general Nieolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu răspundere 
comunistă pentru valorificarea mai 
bună a tuturor condițiilor și posibi
lităților de care dispune agricultu
ra județului Bihor.

„REVOLUTION AFRICAINE":

Noile energii - o alternativă 
promițătoare

t V
ti,So Telex
11,33 Lumea copiilor • Teletllmoteca de 

ghiozdan ,• „Premiul" (color). Epi
sodul 1

12.40 Din cununa eînteculul românesc 
(color) • Ctntecele munților

13,00 Album duminical (partial color)
14,43 însemne ale unui timp eroic. Tra

diție și contemporaneitate — re
portaj (color)

15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
10,20 Tara mea azi (color. Județul Dîm

bovița în anul 65 al partidului
19.40 Cintareă României (color). DC pe 

marea scenă a tării pe micul

ecran. Emisiune realizată In cola
borare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Dîmbovița

S3,25 Film artistic (color). „Pianke". 
Ecranizare după romanul Omonim 
de Peter Abrahâm. Producție a 
studiourilor din R.D. Germană. 
Premieră TV

3Î.50 Telejurnal
32,00 închiderea programului

LUNI « OCTOMBRIE
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-ștllntlfie (color).
20,40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman foileton (color). „Prețul 

succesului". Episodul 5
21,56 Telejurnal
32,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 5 octombrie 
ora 20—6 octombrie, ora 20. In țară ! 
Vremea va fi rece, îndeosebi in prima 
parte a intervalului Cerul va fi varia
bil. cu unele înnorări in nordul țării,

unde izolat va ploua. Vintu! va sufla 
slab pină Ia moderat, cu intensificări 
de scurtă durată în estul tării și la 
munte. Temperatura va marca o ușoa
ră creștere la sfirșitu! intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, mai coborlte în depre
siuni pină ia minus 7 grade, dar mai 
ridicate pe litoral, iar maximele între 
10 și 20 do grade, local mal ridicate. în 
primele nopți, in cea mai mare parte 
â tării condiții de brumă.

Știința de a cîștiga o bătălie
(Urmare din pag. I)

Condiții optime de îngrijire a sănătății 
în stațiunile balneoclimaterice

voluționară, poporul mun
citor, condus de Parti
dul Comunist Român, a 
Cucerit puterea, a de
venit stăpin în casa sa, 
liber și suveran. Soco
tind că „revoluția nu s-a 
iucheiat", și-a suflecat mî- 
necile, a muncit, a îndrăz
nit, a făcut și sacrificii 
cînd a fost nevoie, și a 
construit o Industrie și a- 
gricultură moderne, sate 
și orașe mai frumoase/ a 
statornicit in viața sa. cui 
brațele și cu mintea, mai 
multe bucurii, mai multă 
lumină a științei, a cultu
rii. Iar in prezent, tot sub 
cbnducerea Partidului Co
munist Român, tocmai 
pentru că „procesul revo
luționar nu s-a încheiat și 
nu se va încheia nicioda
tă", ințel egind pe deplin 
spiritul timpului său, În
tregul popor se află anga
jat trup și suflet in 'ofen
siva pentru a da viață cu
tezătoarelor obiective ale 
celui de-al optulea cin
cinal.

— Este o etapă de Iste
rie pe care o împlinim cu 
muncă trainic organizată, 
cu ordine și disciplină, cu 
abnegație muncitorească.

Caracterizarea succintă 
a constructorului gălă-

țean Ifrim Chipăilă este 
întregită de. un reputat 
specialist. Pintille Mureș, 
de la întreprinderea me
canică Plopeni, județul 
Prahova :

— Este o etapă a tena
cității și eficienței. O 
etapă dc suflu in depăși
rea propriilor noastre per
formante, de latgi porti 
deschise inițiativei, crea
ției.

Nu întimplător Pintilie 
Mureș și-a ordonat ideile 
incepînd cu tenacitatea. 
Și el. ca și inventatorul 
brăileăn — și, ca ei, mii, 
milioane de constructori ai 
socialismului — a avut 
prilejul să se convingă de 
adevărul că atingerea unei 
ținte este rezultatul acți
unii perseverente, hotări- 
te. Că „voia lucrurilor", 
mersul din val in val, 
chiar și pc creasta acesto
ra, nu duc repede șl exact 
spre punctul cardinal al 
aspirațiilor exacte pe care 
cel de-al optulea cincinal 
le fixează, le calculează 
matematic. Pentru ca a- 
cest lucru să se săvirșeăs- 
că peste tot e nevoie de 
tenacitate. De muncă, de 
ordine și disciplină, de 
abnegație muncitorească, 
de tenacitate. în fiecare 
zi, in fiecare moment al

revoluției „care nu se în
cheie riiciodată". Al revo
luției pe care cineva o de
finea atît de plastic : „Re
voluție egal adevărul in 
mers".

în acest „adevăr în 
mersi", care pentru Pinti
lie Mureș a însemnat și 
imposibilul, a imaginat el 
cilindrul de oțel placat cu 
material de fricțiune adec
vat — lucru la care doar o 
singură firmă din lume 
s-a mal încumetat. Deci, 
pentru acest „adevăr Jn 
mers", specialistul a pus 
la bătaie zile, nopți, ani 
din viată.

— Ce simte un om cînd 
atinge o asemenea țintă 
ce părea de neatins ?

— Poate afirmația mea 
va fi socotită lipsită de 
modestie. Reușita -Iți dă 
un puternic sentiment de 
mîndrie.

— Vreți să descifrați 
sensul pe care îl propu
neți ?

— Să atingi un nivel pe 
oare predecesorii tăi nu 
l-au izbutit, iată sursa to
nică de mîndrie. Nu, nu 
mă refer aici numai Ia in
venții și Inventatori. Ci la 
strădania umană, in gene
ral. Unul la un strung, cu 
nimic deosebit decit cele
lalte. reușește să facă

„artă" și să producă du
blu. La fel altul, pe par
cela lui de griu, de po
rumb, silește pămintul să 
rodească înzecit decit alte 
purcele. Ori în cercetare, 
proiectate, competiția, cri 
mijloace egale, e deschisă 
tuturor. „Casa" cu cifrul 
„secret" al performantei 
se află în fata tuturor. Dar 
nu toți află „cheile ferme
cate" să 0 deschidă. Nu 
toți trăiesc sentimentul 
unic al mîndriei de care 
vorbeam. Spre această si
lință egală, tenace, așeza
tă sub semnul spiritului 
revoluționar, ne Îndeam
nă să năzuim, me
reu și mereu, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. Omul 
de azi are toate condițiile 
să-și afirme forța de crea
ție. O forță uriașă, cu un 
cîmp de afirmare neli
mitat.

Inițiativa, creativitatea, 
tenacitatea în atingerea 
imperativelor prezentului 
și de perspectivă, cristali
zate în obiectivele actua
lului cincinal, rezultatele 
dobindite in această vigu
roasă strădanie conferă 
un plus de demnitate 
omului de azi, dau sens 
înalt existentei sale, îl va
lidează din plin calitatea 
de făuritor de istorie 
nouă.

Energia eoliană a fost exploatată 
din cele mai vechi timpuri. Ea a 
furnizat energia de propulsie pentru 
navigația maritimă, energia pentru 
mori de vint. iar in zilele noastre 
furnizează energie electrică.

Cercetarea aplicată in domeniul 
energiei eoliene in ultimii ani a con
stat în următoarele : realizarea <da 
prototipuri ce funcționează cu acest 
tip de energie ; analizarea perfor
mantelor diferitelor ei mecanisme 
(ecran, palete rotative) ; în domeniul 
folosirii energiei eoliene pentru pom
parea apei se studiază performantele 
pompelor cu șurub, pompelor cu 
transmisie hidraulică, hidroejectoare- 
lor, pompelor pneumatice, pompelor 
eu emulsie și pompelor electrice ; in 
domeniul producerii de electricitate, 
cercetarea este orientată spre dezvol
tarea de generatoare electrice (alter- 
natoare, generatoare asincrone) și 
instalații- de putere care se „grefea
ză" pe rețelele naționale.

Pentru ca energia eoliană să aibă 
O utilitate mare într-o tară industria
lizată ca Marea Britanie, este nece
sară o industrie de instalații eoliene 
de dimensiunile industriei de auto
mobile. în 1978 s-a estimat că 10 la 
sută din energia electrică necesară 
Marii Britanii ar cere aproape 6 000 
de generatoare eoliene instalate în 
zonele de coastă, putîndu-se recupe
ra 30 kW metru de coastă.

Energia valurilor, care reprezintă 
un potential gigantic, necesită o me
todă de conversiune bazată pe prin
cipiul seismografului. Randamentul 
conversiunii este de 50 pină la 90 la 
sută. Mișcarea oscilatorie este trans
formată mai întîi in mișcare rotativă, 
care este apoi folosită pentru produ
cerea de hidrogen ce alimentează, de 
exemplu, o centrală de extragere a 
uraniului din apa mării.

Potențialul energetic este imens : 
ca exemplu, apele teritoriale ale Ma
rii Britanii pot contribui cu o can
titate (le pină la 12 000 MW la ba
lanța energetică a acestei țări.

Pentru o mai bună exploatare, in
stalațiile de conversiune trebuie pla
sate cit mai in larg posibil, unde va
lurile sint mari și interferența cu va
sele de coastă mai mică. Pentru op
timizarea costurilor, distanța ideală 
îh largul mării trebuie să .fie limitată 
la 100 km.

Cercetarea aplicată în acest dome
niu este orientată spre dezvoltarea 
de metode și mijloace de întreținere 
a stațiilor, ameliorarea rezistentei 
materialelor la coroziune (lucru foar
te important, dat fiind mediul ma
rin) și metode de soluționare a pro
blemelor biologice legate de interfe
rența faunei cu stațiile.

Zilnic. Pămintul primește de la 
Soare suficientă energie pentru a ali
menta toate industriile, locuințele șl 
utilajele de pe planetă. Dacă se com
pară energia rezervelor mondiale de 
cărbune eu cantitatea do energie so
lară pe care Pămintul o primește zil
nic. Se observă că aceste rezerve nu 
corespund decit cu 13 zile însorite.

Obiectivul tehnologiei a fost Întot
deauna de a capta această energie, 
jde a O stoca și folosi cind este nevoie 
Si, lucru. Si S?ai «rpu de realizat, de 
a face toate acestea in mod economic.

Va fi nevoie de ani îndelungați 
pină cind sistemele solare vor fi ca
pabile să producă o energie al cărei 
cost să fie comparabil, de exemplu, 
cu al energiei conventionale.

Se știe că siliciul este, după oxi
gen. elementul cei mai cunoscut pe 
Pămint. Acest element intră în fabri
carea celulelor solare. Ele se com
portă ca un generator de electricitate 
cînd sint expuse radiației solare.

Costul rafinării siliciului pentru' 
fabricarea de celule cu monocristals 
fiind foarte mare, exploatarea a ră

mas limitată. Recent însă, cercetă
torii americani au pus la punct O 
nouă tehnologie, care oferă mari po
sibilități.

Este vorba de celulele amorfe, care 
constau dintr-un strat subțire aplicat 
pe un suport flexibil din sticlă, me
tal sau plastic. Producerea acestor 
celule este relativ mai puțin costisi- 
toaro, din următoarele motive : fo
losesc mult mai puțin material de 
bază, metodele de purificare sint mai 
puțin costisitoare și aplicarea stratu
lui pe suport estș relativ ușor de 
realizat, iar procesul de producție 
poate f! automatizat.

Pentru ameliorarea randamentelor 
celulelor amorfe, cercetătorii sint pe 
punctul să dezvolte metode de su
prapunere a măi multor pelicule sub 
formă de straturi. în care fiecare 
peliculă este sensibilă la un interval 
dat al spectrului de radiație solară. 
Aceste celule cu joncțiune multiplă 
pot să se dovedească în viitor mai 
puternice decit celulele cu mono- 
cristale sau celulele amorfe cu o sin
gură joncțiune.

Randamentele slabe în transforma
rea energiei solare cu ajutorul celu
lelor amorfe au limitat folosirea lor 
la dispozitive cu putere slabă (cea
suri, calculatoare etc). Dar dezvolta
rea unei tehnologii mai avansate 
poate permite folosirea acestor celu
le în aparatele de uz casnic, pentru 
captarea și stocarea energiei pentru 
iluminatul casnic, pentru înlocuirea 
energiei electrice conventionale. O 
altă întrebuințare constă in alimen
tarea radioreceptoarelor si încărcă
toarelor de baterii. Cel mai mare po
tential do energie solară il repre
zintă încălzirea si refrigerarea in lo
cuințe și întreprinderi. Progresele 
sint pe acest plan remarcabile, un 
exemplu fiind realizarea unui sistem 
6olar în Arizona, care poate asigura 
100 !a sută din nevoile de încălzit și 
80 la sută din cele de refrigerare ale 
unei instalații cu o suprafață de 650 
mp. Un panou solar concentrează ra
diația solară asupra, unui sistem de 
țevi pline de apă. Apa caldă este 
direct folosită pentru încălzirea bi
rourilor sau transformată de o pompă 
de căldură în energie pentru a ali
menta sistemul de refrigerare sau 
electricitate.'

Procesul de fotosinteză care se află 
la originea combustibililor fosili este 
menit să contribuie si el la „bugetul" 
energetic al unei țări sau alteia prin 
transformarea materialelor dc foto
sinteză in combustibili utili. Se știe 
că fotosinteză este un proces care 
determină creșterea plantelor, iar 
combustibilii fosili nu sint decit re
zultatul fotosintezei preistorice. Con
sumul actual atît de mare de energie 
în lume se datorează folosirii în prea 
mare măsură a petrolului și gazelor, 
ceea ce a dus la criza energetică. 
Criza este rezultatul direct al dife
renței între intervalele de timp mari 
de formare și intervalele mici de 
consum al combustibililor fosili (re
zervele mondiale de cărbune se vor 
epuiza în decurs de două secole. în 
timp ce formarea unei cantități Echi
valente ar necesita 30 milioane de 
ani).

Cercetarea aplicată în domeniul 
transformării produselor de fotosin
teză în combustibili utili .rezidă în 
găsirea metodelor de transformare a 
hidratilor de carbon in carburanți, 
Una dintre metode are la bază mi- 
crobiologia. Ideea este de a dezvolta 
agenti microbiologici pentru a digera 
lemnul și a obține celuloza în Stare 
liberă. Un asemenea procedeu a fost 
folosit in Suedia. Celuloza este apoi 
transformată in glucoză, cu ajutorul 
unor enzime catalizatoare. în sfirșit, 
glucoza este transformată in me
tanol cu ajutorul drojdiei.

$i in această perioadă Oficiile 
județene de turism și l.T.H.R. 
București oferă celor doritori po
sibilitatea de a efectua cura bal- 
n©ar ă pen tru afe c Ți uni reumatis- 
male in următoarele stațiuni : 
Amara, Băile Felix, Băile Go
vora, Băile Herculanc, Călimă- 
nești—Căciulata, Eforie Nord, 
Geoagiu Băi, Lacu Sărat. Manga
lia. Pucioasa, Sovata, Vatra Dor- 
nei.

• Cazarea, masa și procedurile 
medicale se asigură în complexe

balneare moderne cu un ridicat 
grad de confort ;

• Durata sejurului șl data ple
cării în stațiune se stabileăc de so- 
licitanți ;
• Personal medical cu înaltă ca

lificare asigură efectuarea unor 
tratamente balneare de mare efi
ciență, bazate pe factorii natural! 
de cură existenți în stațiuni ;

• Se acordă reduceri de 20—40 la 
sută la tarifele de cazare și masă 
și 25 la sută la transportul pe 
C.F.R.

R. P. MONGOLĂ

Simple gînduri despre Cobi

INFORMAT» SPORTIVE
FOTBAL : Azi, la Glulești, 

Rapid — Steaua
Astăzi, de la ora 15. vor avea loc 

partidele etapei a Vil-a din divi
zia A. Un meci foarte interesant, cu 
tradiție in fotbalul bucureștean. se 
va juca la stadionul Giulești. între 
Rapid și puternica noastră echipă 
campioană — Steaua.

De asemenea, la București, pe te
renul stadionului Sportul studențesc, 
echipa locală cu Ilagi în prim-plan 
va întilni pe Corvinu.1 într-o partidă 
care promite mult pe planul tehnic 
$i al spectacolului. Cei de-al treilea 
meci din București va avea loc la 
stadionul Dinamo, intre echipa loca
lă, Dinamo, și Chimia Rlmnicu* 
Vîlcea.

în țară, etapa cuprinde alte parti
de pline de interes pentru amatorii 
de fotbal : la Slatina. F.C. Olt — „U“ 
Cluj-Napoca ; la Buzău. . Gloria — 
Victoria ; la Morenl. Flacăra — Ote
lul : la Brașov, F.C.M. Brașov — Pe
trolul ; iar la Bacău, S.C. Bacău — 
Universitatea Craiova. Meciul de la 
Petroșani, Jiul — F.C. Argeș, vă fi 
reprogramat. • Prin hotărirea birou
lui F.R.F., a fost numit in funcția de 
antrenor al echipei reprezentative A 
Emerich Jenei, unul dintre cei mai 
apreciați tehnicieni din fotbalul 
nostru. • Primul meci din turul se
cund al „Cupei U.E.F.A.". dintre 
Sportul studențesc si echipa belgia
nă La Gantoise se va juca la Bucu
rești (22 octombrie), iar returul la 
Gând (5 noiembrie).

ȘAH. în turul doi al Balcaniadei 
de șah de la Sofia, echipele Româ
niei au intîlnit reprezentativele Gre
ciei. La seniori au cîștigat șahiștii 
români cu 4—2, la juniori scorul a 
fost egal 3—2 și tot nedecis, 1—1. la 
feminin. Echipa de seniori a Bulga
ria! a învins reprezentativa similară 
a Iugoslaviei cu 4—2 și conduce în

clasament cu 9 puncte, urmată de 
Iugoslavia 6 puncte (1), România 5 
puncte, Grecia 3 puncte (1). Ia ju
niori, pe prunul loc se află Iugosla
via — 5,5 puncte, secundată de 
România — 4,5'puncte, iar la femi
nin conduce Bulgaria cu 2,5 puncte, 
urmată de România — 2 puncte. 
• Cea de-a 22-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah, ce se 
dispută la Leningrad, între marii 
maeștri sovietici Gări Kasparov și 
Anatoli Karpov, s-a încheiat la mu
tarea a 46-a, cu victoria lui Kasparov, 
care conduce cu 11,5—10,5 și mai are 
nevoie doar de o jumătate de punct 
pentru a-și păstra titlul. In. partida 
a 23-a, penultima, programată luni 
6 octombrie, Karpov va avea piesele 
albe.

POLO. Meciurile disputate în ziua 
a 2-a a turneului internațional de 
polo pe apă pentru „Cupa campio
nilor europeni", ce se desfășoară la 
Oradea, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Crișul Oradea — 
S. K. Stockholm 18—8 ; Dinamo 
Moscova — C. N. Marsilia 16—9 ; 
S. K. Stockholm — C. N. Lugano 
17—7 ; C. N. Marsilia — S. N. Lu
gano 25—5.

RUGBI. Azi. la Constanta, echipa 
națională a României va inttlni echi
pa Tunisiei într-un meci din retu
rul campionatului european F.I.R.A. 
(în pjirtida din turul acestui campio
nat, Tunisia — România 17—15).

VOLEI. începe astăzi campionatul 
masculin, ediția a XXXVIII-a. Parti
cipă 12 echipe, principalele candi
date Ia titlul național fiind Steaua 
și Dinamo. Din programul primei 
etape : la București. Dinamo — Uni
versitatea C.F.R. Craiova, la Baia 
Mare, Explorări Știința — Elcond 
Dinamo Zalău. Meciul A.S.A. Elec- 
tromureș — Steaua a fost amînat

Ochii îmi lunecau peste întinderea 
uscată și rece, peste umerii de pia
tră ai deșertului Gobi, stins de do
rul ierbii. Nemărginirea indiferen
tă se risipea sub umbra păsării zbu
rătoare, așezind timpul si spațiul 
in coordonate de necuprins.

Pînă atunci nu știusem cum apa
re un ținut fără de viață in mintea 
omului ce-și culcă visele in îmbră
țișarea cimpiei Si in cintecul pă
durii. Știam, doar cum apare luni 
in fata unui om obișnuit «ă asculte 
cum crește primăvara in tulpini.

in acea zi am simțit, mal mult ca 
niciodată, dorul de mingiierea ierbii 
împodobite cu sinziene. Și dorul de 
foșnetul stejarilor și cintecul cio- 
cirliei. Era o Zi senină de iunie, 
lună a sînzienelor, cind un avion 
mic se înălța ca un zmeu ridicat de 
copii spre cupola albastră, pentru a 
ne purta de la Vian Bator la Da- 
landzadgad, capitala aimaeului 
Gobi-Sud. Din cînd in cind priveam 
prin hublou, de la altitudinea de 
4 000 metri, spre oceanul de piatră 
și nisip. Părea atît de aproape frun
tea deșertului, incit aveam impresia 
că citesc o imensă hartă. Peste tot, 
drumuri. Prin văile abrupte, pe 
platourile întinse și culmile însin
gurate. pretutindeni unde omul ace
lor locuri pășește răbdător in urma 
animalelor rătăcite în căutare de 
hrană. Drumuri multe, drumuri ne- 
sfîrșlte și nenumărate vreodată de 
cineva, se întretaie din loc in loc, 
ca intr-o metaforă a binețelor, pen
tru ca apoi să-și croiască o no Vă 
direcție, după aceeași Iepe a intim
idării.

Iată și cîteva iurte. Trei-patru 
ta un loc, așezate intr-o vale seacă, 
Ia adăpostul malurilor stoarse de 
sete. Sint albe și rotunde, așa cum 
sint toate iurtele din Mongolia, tn 
apropierea lor, o morlșcă eoliană, 
viu colorată, fascinează prin cel 
maj izbitor contrast. Iurta tradițio
nală a mongolului, care și-a purtat 
mindră prin secole si prin milenii 
forma, ca pe un semn al echilibru
lui, și al perfecțiunii, și al modes
tiei. st mica centrală eoliană care 
aduce atei, insolită, aerul moderni
tății. Cu doi ani în urmă moderni
zarea condițiilor de trai la iurtă a 
fost doar un simplu gind, pentru ca 
azi mH și mii de iurte de pe întreg

cuprinsul țării să beneficieze din 
plin de toate condițiile unui trai 
civilizat : curent electric, apă, ra
dio, televizor etc. Un pas important, 
un pas istoric făcut în această na
tură sleită de puteri, cătte omul în
crezător in forțele sale, minunatul 
om așezat aici, cu fata butăcită de 
soare și de vint, încrezător in el, în
crezător fără margini in puterea sa. 
încrezător de neclintit in puterea 
oamenilor. Un pas făcut către omul 
conștient de trăinicia îndeletnicirii 
sale, omul conștient de importanța 
covttșitoare pe care o are munca sa 
pentru el și pentru tară.

De aici, din nemărginirea sură, 
din aceste ciorchine de iurte risipi
te ca niște luminoase torte ale civi
lizației muncii, pornesc pe căi ne
văzute, spre suriuri (sate), somo- 
nuri (comune) și aimacuri (județe), 
fructele trudei, ofrandele încleștării 
omului cu natura : lapte de capră, 
lapte de oaie, lapțe de cămilă, lapte 
de iapă, briază, Came. piei de ani
male, lină. Și peste toate bucuria de 
a trăi, bucuria de a munci. Iar dacă 
în ultimii ani producțiile cresc con
tinuu. in ritmuri apreciabile (4—5 la 
svță anual) înseamnă că omul stă- 
pinește tot mai bine, tot mat auto
ritar, miracolul izbinzii. tainele lu
crului făcut cu pricepere si cu folos.

De aici, din înălțimea plutitoare 
peste acoperișul de piatră, mi-l 
imaginez pe ofnul deșertului Gobi : 
măreț și cutezător, sigur pe șine și 
optimist. Cucerit pină la contopite 
de munca sa, răbdător in fața na
turii ostile. Omul șl iurta, omul și 
cămila, omul si iacul, omul si calul 
se adună ca o speranță a statorni
ciei, sfidînd. în răsuflarea calmă a 
animalelor domesticite de el. natu
ră neprimitoare.

Avionul zboară tiniștit peste de
șertul cufundat in odihna mile
niilor. Din loc in loc, turmele de 
cămile sau idei, de oi sau cai, de 
capre sau vaci se mișcă incet. hao
tic in căutarea firelor de iarbă ri
sipite ca o bucurie în trupul inett 
al ținutului fără orizont. Peisajul 
cu animale in căutarea hranei îmi 
astimpără parcă nostalgia pădurii, 
dorul de izvoare, dorul de Casă.

...După două ore de zbor, aterizam 
undeva, la marginea orașului Da- 
landzadgad. Pista de aterizare, ace

lași pămînt însetat peste oare am 
zburat două ceasuri, este presărată 
cu smocuri de iarbă risipite ca 
niște ciudate accidente sub picioare
le noastre. Pămintul împietrit tn 
așteptarea ploii iți arată ridurile 
adinei. O geometrie strimbă despi
că stranii guri jinduitoare in palma 
de lut.

Cit de ușor trecem uneori pe lin* 
gă lucruri aparent mărunte! ha 
coborirg, femeia din fața mea îmi 
spune ceva in limba mongolă. Nu 
înțeleg nimic privind mirat in o- 
cha ei negri și strălucitori. Femeia 
repetă și gesticulează ușor. „Vă 
poftește in față", îmi spune intr-un 
tirziu translatorul, curios și el să 
vadă cum se descurcă un european 
in fața politeței mongole. „La noi, 
în Mongolia, asta înseamnă o notă 
de sincer respect pentru musafiri. 
Si cred că bă dați seama că. intre 
mongoli, puteți fi ușor de identifi
cat. Nu o refuzați, e un semn de 
aleasă atenție". Abia acum o înfășor 
în privire pe amfitrioana mea ad- 
hoc. Se dă ușor intr-o parte, zim- 
bind cald. în brațele ei, un pui de 
om de cîteva luni. Cu același gest, 
ceremonios o invit pe tinăra mamă 
si coboare. Mă privește uluită, 
semn că nu înțelege gestul meu.

Orașul Iși întinde palmele pină 
in buza deșertului. Din înălțimea 
avionului, orașul pare îmbrățișat de 
deșert. Semnele statorniciei tint 
rare. Abia in anii socialismu
lui, aici, unde nimeni nu crădea că 
omul va „sfinți" vreodată locul, s-a 
inălțaț micul oraș, cu 15 000 locui
tori. Adică, aproape jumătate din 
populația aimacului Gobi-Sud, in- 
tihs pe o suprafață apropiată de 
cea a României.

Dinspre pustiul necuprins, un vint 
uscat și fierbinte poartă nori de 
nisip ți de praf spre urbea răsărită 
ca o ciudățenie in această lume. 
De la aeroportul „Gobi" pină la 
hotelul „Gobi" — aflat pe stra
da „Gobi", nu avem decit șase- 
șapte sute de metri. îi parcurgem in 
mat puțin de un minut la bordul 
unei mașini pe un drum de asfalt, 
neted si trainic, ca toate drumurile 
făcute cu răbdare, tn fața hotelului, 
Un monument uriaș, durat in pia
tră : monumentul cămilei, limbol al 
bogăției acestui ținut, renumit in

Peisaj obișnuit in Gobi

Mongolia deopotrivă prin crescă
torii de cămile și iaci, prin rezer
vațiile de mufloni si de antilope, 
prin minele de metale rare și pie
tre prețioase și prin cele mai mari 
producții de legume și fructe obți
nute intr-o zonă ruptă, cu puțin 
timp în urmă, din deșert și astim- 
părată prin irigații.

Vintul spulberă turbat praful și 
nisipul, făcind respirația grea. Oa
menii locului îți văd insă normal 
de treburile lor. Un grup de elevi 
gălăgioși se joacă in strada mare, 
in drumul lor spre casă, iar con
structorii complexului comercial 
din apropierea hotelului toarnă be
ton, inălțind etajul trei al viitoru
lui edificiu. Peste drum.: In fața co- 
mitetului de partid al aimacului, 
doi tineri udă de zor peluza cu iar
bă și flori întinsă printre șirurile de 
plopi înverziți ca la noi. în plină 
primăvară. în fața hotelului, un 
grup de turiști europeni se pregă
tesc să plece spre aeroport.

Sint secvențe obișnuite de viață, 
înșirate fără o regie anume într-un 
film consacrat omului, așezat plin 
de speranță și încredere, aici, în 
inima deșertului, pentru a pune ba
zele unei noi civilizații. Pe el nu-l 
inspăimintă nici căldura copleșitoa
re, nici colbul sau nisipul trezit 
și vinturat la cea mai mică adiere, 
nici izolarea, nici gerurile cumplite. 
Si cit este el de mîndru că prin 
munca sa. prin tenacitatea sa lu
cidă a înălțat, in numai clțiva ani, 
un oraș care iși adună tot mai mult 
in chipul său liniile unei așezări 
moderne, capabilă tă viseze și să-și 
făurească visele.

în răcoarea camerei din hotel, o 
surpriză : întreg mobilierul — foto
lii, dormeză, masă, scaune, dulap, 
cuier — mi se pare familiar, „Nu vă 
mirați, îmi spune gazda, văzin- 
du-mă ușor surprins. Mobila din a- 
cest hotel este la fel, ca mobila ro
mânească. E fabricată la Combina
tul din Ulan Bator, combinat reali
zat cu sprijinul frățesc al Româ
niei. Așa că aici, in inima deșer
tului Gobi, vă urez și la propriu, și 
la figurat să vă simțiți ca acasă".

în fereastră, ascunsă după per
delele albe șl apretate. o mușcată 
mare, cu flori roșii, o mușcată par
că ireală. O privesc cu emoție, mă 
apropii de ea, d privesc indelung 
pentru a fi sigur că există. Mușcata 
din fereastră, duioasă ți pură, 
mingile deșertul însetat. Floarea 
ei este ca un răsărit de speranță 
în această lume de nisip și pia
tră, îndrăzneala ei. este ca un bla
zon strălucitor al izbinzii celui 
curajos. Suava floare adună in 
jurul ei atita răcoare, incit simt 
că, avind-o aproape, pot cutreiera 
deșertul. Rup cu sfială șl nu fără 
teamă o petală rotundă și luminoa
să ca un zimbet de copil și o așez 
într-o carte. Acolo vreau s-o laș 
uitată pentru totdeauna, ca aminti
re pentru zilele și nopțile petrecute 
in gura încinsă a deșertului Gobi, 
intre oameni cu suflete pline de 
măreție. v

Oameni ai deșertului Gobi, cit 
sinteți de puternici, cit sînteți de 
frumoși l

Viorel SĂ1AGEAN
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„România, președintele Nicolae Ceausescu 

promovează țeluri vitale pentru viitorul umanității 
__________ l________  

RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Mijloacele de informare în masă de peste hotare continua să re
flecte pe larg realizările remarcabile ale României socialiste, activitatea 
ei dinamică pe plan internațional, munca poporului român pentru edifi
carea patriei sale moderne, socialiste.

In ample articole și comentarii sînt reliefate principiile generoase 
care direcționează politica externă a țării, elaborată și promovată sub 
îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eforturile per
severente ale României socialiste în direcția realizării dezarmării și secu
rității, a colaborării și păcii.

tn primele rinduri ale luptei 
pentru pace și dezarmare

Noile propuneri ale României 
pentru trecerea la dezarmare, în 
primul rînd nucleară, asigurarea 
unui viitor pașnic omenirii cuprin
se în recentele cuvîntări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu conți- . 
nuă să se bucure de un larg ecou 
în presa internațională.

Relatînd despre marea adunare 
populară din municipiul Ploiești, 
agenția T.A.S.S. menționează că șe
ful statului român a atras din nou a- 
tenția că. în condițiile internațio
nale actuale, nu există sarcină mal 
importantă decît înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii. România 
a adresat un apel la unirea efor
turilor tuturor popoarelor, ale tu
turor forțelor progresiste și anti- 
lmperialiste în lupta pentru lichi
darea primejdiei de război, pentru 
oprirea cursei înarmărilor. Este 
redată aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit . căreia 
rezultatele Conferinței de la 
Stockholm pentru măsuri de încre
dere, securitate și pentru dezar
mare în Europa reprezintă un pas 
Important spre reducerea arma
mentelor nucleare și convențio
nale, spre încetarea cursei înarmă
rilor și asigurarea păcii pe planetă.

„Președintele Ceaușescu dă o 
înaltă apreciere rezultatelor con
ferinței europene, pentru dezar
mare" — este titlul relatării coti
dianului „RENMIN RIBAO" din 
R.P. Chineză, care se referă la cu- 
vintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunarea 
populară din municipiul Tîrgoviș- 
te. Cotidianul pune în evidență 
semnificația pe care România o 
acordă documentelor adoptate la 
Stockholm, menite să contribuie la 
sporirea încrederii pe continentul 
european, stimulind înaintarea ho- 
tărîtă pe calea dezarmării. Sînt 
redate, de asemenea, aprecierile 
conducătorului nartidului și statu
lui român privind rolul tot mai 
mare pe care trebuie să-l joace 
țările Europei în problemele 
dezarmării. Evidențiind continuita
tea și dinamismul ce definesc ac
tivitatea internațională a Româ
niei, articolul reamintește că la cel 
de-al III-lea Congres al oamenilor 
muncii tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat tuturor țărilor europene 
apelul de a reduce nivelul înarmă
rilor cu 5 la sută. Ziarul scoate 
în relief politica fermă și principia
lă a țării noastre in favoarea 
dezarmării, relevînd, în context, 
punctele de vedere românești pri
vind edificarea în Balcani, in 
Europa de nord și centrală a unor 
zone libere de arme nucleare.

Ziarul Italian „CORRIERE DI 
ROMA" consacră un amplu co
mentariu noilor propuneri în do
meniul dezarmării prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al III-lea Congres al oameni
lor muncii. La acest for — se ara
tă în articol — președintele 
Nicolae Ceaușescu a lansat tuturor 
țărilor europene apelul de a reduce 
cu cel puțin 5 la sută cheltuielile 
de înarmare, chiar înaintea reali
zării unui acord corespunzător. 
Relevînd profunda concordanță 
dintre gîndire și acțiunea practică, 
trăsătură definitorie a politicii ex
terne românești, ziarul menționea
ză, că, în ce o privește. România 
este gata să treacă unilateral la 
diminuarea, pînă la sfîrșitul anu
lui, cu cel puțin 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare. în cazul în care a- 
ceastă înțelegere nu se va putea 
realiza cu alte state, România va 
organiza un referendum pentru ca 
poporul să decidă trecerea la o 
reducere unilaterală cu aproxima
tiv 5 Ta sută a efectivelor, arma
mentelor și cheltuielilor militare.

Totodată, scrie „Corriere di Roma", 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
precizat că țara sa se pronunță în 
favoarea încheierii, cît mai curînd * 
posibil, a unui acord pentru oprirea

Inițiative originale, profund 
constructive

Poziția României, aprecierile și 
considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind prin
cipalele probleme ale vieții inter
naționale prezentate celei de-a 
41-a sesiuni a Adunării Generale 
a Națiunilor Unite de ministrul

VIZITA. La Phenian au avut 
loc convorbiri intre Kim Ir 
Sen. secretat general al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și Li Xiannian, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele R.P. Chineze, 
aflat in R.P.D.C. intr-o vizită ofi
cială. Au fost examinate stadiul 
actual și perspectivele de dezvol
tare ale relațiilor bilaterale, evi
dențiindu-se bunele raporturi exis
tente între cele două partide, gu
verne și țări — relatează agen
ția China Nouă. Au fost analiza
te. de asemenea, probleme interna
ționale de interes comun. 

amplasării rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
trecerea la eliminarea celor exis
tente, pentru distrugerea ar
melor chimice. Salutînd propune
rile Uniunii Sovietice privind 
prelungirea moratoriului unilate
ral instituit asupra experiențelor 
cu arme nucleare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat ho- 
târîrea statului român de a sprijini 
în mod activ măsurile respective și 
a reînnoit apelul adresat Statelor 
Unite de a răspunde într-o manieră 
corespunzătoare pentru a se ajunge, 
cît mai curind posibil, chiar in 
cursul acestui an, la înțelegeri con
crete, reciproc acceptabile, care să 
prevadă încetarea testelor cu ar
mament atomic.

„Una din preocupările prioritare 
ale poporului și guvernului român 
este lupta pentru pace" scrie coti
dianul mexican „EL DIA", într-un 
comentariu intitulat „România și 
lupta pentru pace". „Contribuția 
României in acest domeniu — se a- 
rată în articol — este notabilă in 
eforturile de preîntâmpinare a oro
rilor unui nou război, pentru ca a- 
cestea să nu mai fie cunoscute de 
noile generații". Se reliefează ca
racterul constructiv, novator și de
plin unitar al ansamblului activită
ții internaționale a țării noastre, 
subliniindu-se că, în concepția 
României, „Lupta pentru pace este 
puternic legată de cea pentru in
staurarea unor relații internaționale 
de tip nou. pentru schimburi co
merciale bazate pe principii juste. 
România se pronunță pentru eradi
carea subdezvoltării și este împo
triva folosirii împovărătoarei dato
rii externe a țărilor în curs de dez
voltare ca formă de presiune și a- 
mestec în treburile lor interne".

Ziarul citat scoate în evidență 
contribuția României la eradicarea 
politicii colonialiste, neocolonialis- 
te, de apartheid.și discriminare ra
sială, care frînează eforturile de 
instaurare a unei atmosfere de 
destindere.

„România — contribuție marcan
tă la cauza destinderii" este și titlul 
articolului inserat de cotidianul 
thailandez de limbă engleză „THE 
NATION". „Este unanim recu
noscută — se arată în articol — 
contribuția României la stabilirea 
unui cadru democratic pentru dia
logul european, pentru elaborarea 
principiilor ce guvernează raportu
rile intre statele continentului, in 
special acele principii care se re
feră la nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța".

Ziarul norvegian „FRIHETEN" 
scoate în evidență, într-un articol 
consacrat țării noastre, caracterul 
optimist și mobilizator al concep
ției românești, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind destine
le umanității, menționînd că Româ
nia și-a exprimat profunda convin
gere că stă în puterea popoarelor 
ca, acționînd unite, cu toată fermi
tatea, să schimbe cursul actual al 
evenimentelor, să asigure triumful 
rațiunii, să impună dezarmarea, 
pacea și conlucrarea reciproc avan
tajoasă între toate țările lumii.

Aceeași >idee este reliefată și în 
articolul publicat de săptămînalul 
„UNIVERSIDAD" din Costa Rica, 
în care, subliniindu-se apelul stă
ruitor al conducătorului partidului 
și statului nostru la responsabi
litate și luciditate, la acțiuni 
realiste, concrete și eficiente 
pentru a se asigura planetei un 
viitor de pace și certitudine, se 
menționează : „Deși potrivit
aprecierilor pr eședlntelui 
Nicolae Ceaușescu situația inter
națională este gravă, România pri
vește viitorul cu încredere, con
vinsă că popoarele, acționind uni
te, vor face să fie oprită politica 
periculoasă, vor asigura dezar
marea, soluționarea problemelor in 
mod democratic, vor asigura vic
toria rațiunii, colaborarea și pacea 
pe planeta noastră".

român al afacerilor externe au avut 
un larg ecou international.

România, este gata să-și reducă 
armamentele, efectivele și cheltuie
lile militare cu 5 la sută pînă la 
sfirșitul acestui an, a declarat, la 
sesiunea Adunării Generale a

CONVORBIRI MEXICANO-SO- 
VIETICE. Președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid, l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, care 
i-a înminat un mesaj din partea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov. Con
vorbirea care a avut loc cu acest 
prilej s-a referit, îndeosebi, la pro
bleme internaționale legate de a- 
sigurarea păcii și securității în 
lume, precum și la unele aspecte 
ale relațiilor dintre cele două țări.

DECLARAȚIE. într-o declarație 
făcută la Havana, secretarul gene
ral al Asociației latino-americane 

O.N.U., ministrul român al afaceri
lor externe — scrie agenția CHINA 
NOUĂ. Acest plan — se mențio
nează — are la bază recentul apel 
adresat de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. tuturor țărilor 
europene de a-și diminua arma
mentele, efectivele și cheltuielile 
militare. S-a exprimat speranța că 
și alte țări se vor alătura Româ
niei în înfăptuirea măsurii de re
ducere a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare.

în legătură cu problema dato
riilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare, continuă agenția, s-a 
evidențiat necesitatea unei soluțio
nări globale, fiind prezentată în 
acest sens o propunerex în șapte 
puncte.

La rindul ei, agenția T.A,S.S. 
arata că dînd o înaltă apreciere 
rezultatelor Conferinței de la 
Stockholm, România a chemat la 
noi pași in direcția îmbunătățirii 
climatului politic din Europa, la 
crearea de zone denuclearizate pe 
continent. în același timp, s-a 
subliniat necesitatea lichidării pînă 
în anul 2000 a arsenalelor nucleare, 
încetării imediate a tuturor expe
riențelor nucleare, prevenirii 
militarizării spațiului cosmic.

în relatarea sa pe aceeași temă, 
agenția ASSOCIATED PRESS evi
dențiază că România a reafirmat că 
este gata să reducă în mod unila
teral armamentele, trupele și chel
tuielile sale militare cu 5 la sută, 
pină la sfîrșitul acestui an, in spe
ranța că și alte state europene îi 
vor urma exemplul.

România — scrie Associated 
Press — a adresat tuturor statelor 
din Europa apelul de a-și dimi
nua cu cel puțin 5 la sută arma
mentele, efectivele și cheltuielile 
militare, chiar Înainte de realizarea 
unui acord corespunzător în acest 
domeniu. Dacă nu va fi încheiat un 
acord cu alte state pentru a se 
proceda la o asemenea reducere, 
propunerea respectivă va fi supu
să — în cadrul unui referendum —

Colaborare largă cu țările 
in curs de dezvoltare

Relevînd concepția de largă des
chidere a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind căile și 
modalitățile de promovare a păcii 
și progresului contemporan, presa 
de peste hotare evidențiază punctul 
de vedere românesc potrivit căruia, 
în eforturile de edificare a unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră, un rol major revi
ne creșterii cooperării interstatale 
reciproc avantajoase și. îndeosebi, 
colaborării în diverse domenii între 
țările în curs de dezvoltare.

Publicația elenă ..GREECE’S 
WEEKLY" consacră un amplu arti
col reliefării acestui concept, men- 
ționînd că „România militează pen
tru o mai largă conlucrare econo
mică intre statele in curs de dez
voltare ca un factor major de aju
tor reciproc în cadrul eforturilor 
proprii de progres".

„Promovind o astfel de linie po
litică — arată revista — România 
consideră dezvoltarea cooperării și 
a schimburilor comerciale ca una 
din căile de realizare a progresului 
economic și industrial. Aceasta con
stituie, de asemenea, o cale de eli
minare a puternicei dependențe de 
țările occidentale industrializate și 
de sporire treptată a rolului state
lor in curs de dezvoltare în divi
ziunea internațională a muncii sub 
raport cantitativ, și calitativ".

Publicația pune în evidență 
realismul și eficiența acestei con
cepții a României, a conducătorului 
partidului și statului nostru, men- 
ționind că „acordîndu-și în mod 
reciproc facilități în ceea ce priveș
te accesul la noile tehnologii, ță
rile in curs de dezvoltare favori
zează modernizarea continuă a eco
nomiilor proprii. Din aceste rațiuni, 
cooperarea economică, tehnico-ști- 
ințifică, financiară și comercială 
între statele în curs de dezvoltare 
constituie un instrument important 
necesar industrializării lor și unul 
din mijloacele cele mai adecvate 
în vederea reducerii decalajului ce 
le separă de țările' industrializate".

Subliniind că inițiativele avansa
te în acest sens de țara noastră sint 
întărite prin forța pe care le-o 
conferă exemplul propriu, acțiunea 
practică, efectivă, revista mențio
nează că „România, membră a 
C.A.E.R., are in prezent relații eco
nomice cu peste 100 de state in 
curs de dezvoltare, față de numai 
30 in' perioada anilor ’50—’60. 
Schimburile economice cu aceste 
țări dețin o pondere reprezentind o 
cincime din totalul comerțului ex
terior al României. Cooperarea in 
producție, știință și tehnologie cu 
statele in curs de dezvoltare în
registrează o creștere tot mai în
semnată, in prezent desfășurindu-și 
activitatea peste 100 de societăți 

de integrare (A.L.A.D.I.), Juan 
Jose Real, s-a pronunțat pentru 
stringerea unității de acțiune a ță
rilor latino-americane și caraibiene 
în lupta lor pentru depășirea difi
cultăților social-economice. El a e- 
vidențiat in context necesitatea in
tensificării cooperării in regiune și 
a fixării unor criterii clare pe care 
să fie elaborată o poziție unitară a 
țărilor latino-americane și carai
biene în ceea ce privește soluțio
narea problemelor majore cu care 
sint ele confruntate, intre care da
toria externă.

SCRUTIN ÎN FILIPINE. Comisia 
constituțională însărcinată cu elabo
rarea proiectului viitoarei legi fun
damentale a Republicii Filiplne a 
aprobat o rezoluție potrivit căreia 
la 11 mai 1987 vor avea loc în țară 
alegeri pentru desemnarea a 24 de 
senatori și a 200 de membri al Ca

merei reprezentanților, cele două 
camere ale parlamentului. Totoda
tă. vor avea loc alegeri pentru or

aprobării întregului popor român 
pentru a decide asupra acestei di
minuări unilaterale, s-a arătat în 
cuvintarea ministrului român de 
externe. România consideră că ase
menea măsuri nu vor reprezenta 
nici un pericol pentru securitatea 
vreunui stat, ci, dimpotrivă,- vor 
deschide calea spre negocieri se
rioase de oprire a cursei înarmă
rilor și trecere la dezarmare.

„tn cadrul dezbaterilor generale 
din Adunarea Generală a O.N.U. — 
notează și agenția FRANCE 
PRESSE;— România a propus con
vocarea unei conferințe internațio
nale pentru rezolvarea problemei 
datoriilor-«lumii a treia- și gă
sirea unei soluții globale in vederea 
eliminării subdezvoltării". în opinia 
României, la această conferință ar 
trebui să participe, cu drepturi 
egale, atît. țările industrializate, cît 
și cele în curs de dezvoltare. Sînt 
prezentate apoi detaliat propunerile 
țării noastre pentru reglementarea 
echitabilă a problemei datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvol
tare. evidențiindu-se că România 
a prezentat, in acest sens, un an
samblu de măsuri precise.

La rindul său. cotidianul „THE 
NEW YORK TIMES" relevă im
portanța punctelor de vedere ro
mânești. reafirmate la actuala se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., privind căile de soluționa
re a problemelor majore ale lumii 
contemporane. Ziarul newyorkez 
remarca în , mod deosebit va
loarea și originalitatea propune
rii șefului statului român ca 
toate statele europene să adopte 
o politică de reducere unilaterală a 
trupelor, precum și convingerea tă
rii noastre că asemenea măsuri „vor 
deschide calea unor negocieri se
rioase pentru dezarmare și pace". 
In continuare, sînt evidențiate ape
lul și inițiativele concrete ale Româ
niei pentru rezolvarea corespunză
toare a problemei datoriilor exter
ne ale statelor în curs de dezvol
tare.

mixte constituite de România cu 
aceste țări. Pe baza acestei coope
rări s-au construit o serie de mari 
unități industriale, au fost date in 
exploatare noi surse de energie șt 
materii ■prime, s-au realizat îmbu
nătățiri funciare și sisteme de iri
gații, au fost fabricate echipamente 
pentru producție și servicii".

Totodată, evidențiindu-se spri
jinul acordat de România statelor 
„lumii a treia", se arată, între al
tele, că „mii de specialiști români 
își desfășoară activitatea in țările 
in curs de dezvoltare, unde acordă 
asistență tehnică, in timp ce nu
meroși tineri din aceste state stu
diază in institute de invățămint din 
România".

„Cooperarea României cu țările 
în curs de dezvoltare — relevă re
vista — se manifestă, de asemenea, 
și în cadrul «Grupului celor 77-, 
precum și in cadrul O.N.U. și al 
organismelor sale specializate, in 
scopul promovării intereselor co
mune și al unirii eforturilor acestor 
state, astfel incit cererile lor să fie 
pe deplin luate în considerare in 
cadrul dialogului și in relațiile eco
nomice cu națiunile industrializate".

Reliefînd principiile generoase și 
umaniste ce direcționează demersul 
internațional al partidului și statu
lui nostru, săptămînalul elen men
ționează, în încheiere : „Purtătoare 
a ideilor de strînsă solidaritate, 
România pune un accent deosebit 
pe ideea realizării unei întilniri la 
nivel înalt-a statelor in curs de dez
voltare,. care să stabilească noi 
măsuri, concrete și eficiente, pen
tru o mai bună cooperare economi
că intre ele și o strategie comună 
in negocierile cu țările dezvoltate 
— pentru ca acestea să-și deschidă 
piețele pentru produsele «lumii a 
treia- și să găsească o soluție 
globală problemei datoriilor ex
terne".

Propunerile constructive ale 
României privind reglementarea 
echitabilă a problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare, precum și activitatea țării 
noastre în cadrul „Grupului celor 
77" sînt evidențiate și într-o amplă 
relatare a agenției REUTER. Se 
pune accentul pe concepția țării 
noastre conform căreia problema 
datoriei externe reclamă o soluție 
urgentă, pentru a se evita o situație 
explozivă care ar putea pune în 
pericol stabilitatea economiei, mon
diale, pacea și înțelegerea interna
țională. Se arată, -totodată, că 
România a atras atenția că pentru 
a se putea înregistra <o îmbunătăți
re radicală a situației țărilor în 
curs de dezvoltare trebuie abolite 
practicile discriminatorii; restricți
ile și măsurile protecționiste în
dreptate împotriva acestor state.

(Agerpres)

ganele locale ale puterii. Hotărîrea 
definitivă în această problemă ur
mează să fie luată de președintele 
țării.’

INCENDIU. Agenția T.A.S.S. In
formează că în dimineața zilei de 
3 octombrie. într-unul din compar
timentele unui submarin atomic 
sovietic cu rachete balistice la 
bord, aflat la aproximativ 1 000 km 
nord-est de Insulele Bermude, a 
izbucnit un incendiu. Echipajele 
submarinului și ale navelor sovie
tice venite în ajutor au trecut la 
lichidarea urmărilor incendiului. 
Trei persoane și-au pierdut viața. 
O comisie de specialiști de la Mos
cova a analizat situația creată, a- 
jungînd la concluzia că nu există 
pericolul activării armelor de la 
bord, al unei explozii sau al infes
tării radioactive a mediului încon
jurător.

SANCȚIUNI. într-un comenta
riu consacrat situației economiei

Schimb de mesaje la nivel înalt 
rnmânn-polonez

VARȘOVIA 4 (Agerpres) — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise tovarășului 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, un salut prietenesc și cele 
mai bune urări de sănătate și succes 
în activitate, iar poporului polonez, 
mari înfăptuiri in dezvoltarea eco- 
nomico-spcială a patriei.

Mulțumind, tovarășul Wojciech 
Jaruzelski a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc. urări 
de sănătate și succes în acti
vitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și 'statului, iar 
poporului român noi și mari înfăp
tuiri in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Wojciech Jaruzelski a tovarășului 
Vâsile Milea, membru supleant al 
Comitetului Politic-Executiv al C.C.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ROMÂNIEI

ROMA. — La sediul Academiei 
române din Roma a avut loc o ma
nifestare culturală, organizată în 
colaborare cu Academia inter
națională de artă și spectacol 
(ARIETAS), din Italia, cu prilejul 
împlinirii a 600 de ani de la urcarea 
in scaunul Țării Românești a dom
nitorului Mircea cel Mare.

In cuvîntul de deschidere, An
tonio Barone, președintele 
ARIETAS, a evocat lupta dom
nitorului Mircea cel Mare, patriot 
și strălucit conducător, de țară și 
de oști, pentru libertatea și unita
tea poporului român. „Aniversarea 
a 600 de ani de la încoronarea 
domnitorului Mircea cel Mare pe 
tronul Țării Românești — a spus 
A. Barone — evidențiază politica 
statului român, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de cinstire și 
punere in valoare a personalități
lor și momentelor insernnate din 
trecutul istoric al României, de 
evidențiere a contribuției acestora 
în procesul continuității și unității 
ființei naționale a poporului 
român".

Cu aceeași ocazie a avut loc 
inaugurarea expozițiilor de foto
grafii și mărturii istorice din 
timpul domniei lui Mircea cel 
Mare, a fost vizionat un filrfi docu
mentar istoric, s-a desfășurat un 
concert de muzică românească.

OTTAWA. — La Biblioteca mu
nicipală dj,n localitatea canadiană 
Vanier a avut loc vernisajul unei 
expoziții de carte și imagini din 
România, ilustrind istoria, arta și 
cultura românească, realizările re
marcabile obținute de poporul 
român in ultimii ani. La loc 
de frunte se află operele pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

BRASILIA — La Palatul cultu
rii din Goiania, capitala statului 
Goias, a fost inaugurată „Panora
ma culturii românești". Cu acest 
prilej au fost prezentate o expozi
ție fotografică „Imagini istorice și 
contemporane românești", o expozi
ție de carte românească, a avut loc 
un ciclu de conferințe dedicate isto
riei poporului român și realizărilor 
obținute in anii socialismului, înde
osebi in perioada care a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului, po
liticii externe a țării noastre. Au 
fost organizate, de asemenea, „Zi
lele filmului românesc".

La inaugurare, rectorul Univer
sității din Goias, Pedro Wilson 
Guimaraes, evidențiind relațiile de

DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALA A O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).

— N. Chilie transmite : Majoritatea 
reprezentanților statelor membre ale 
O.N.U. care au luat cuvîntul în dez
baterile de politică generală ale ac
tualei sesiuni au subliniat necesita
tea întăririi rolului și eficienței Or
ganizației Națiunilor Unite în apăra
rea și generalizarea principiilor noi 
de relații intre state, în depășirea 
încordării' din relațiile interstatale, în 
reglementarea pașnică a diferende
lor și conflictelor, în lichidarea sub
dezvoltării, în înfăptuirea dezarmării 
și salvgardării păcii.

Principala problemă în actuala si
tuație complexă și controversată din 
lume este supraviețuirea umanității
— a declarat ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria, Petăr Mlade- 
nov. Singura modalitate pentru ca 
omenirea să pășească cu încredere in 
secolul al XXI-lea este acceptarea 
politicii de coexistență pașnică, de 
colaborare și dialog intre toate sta
tele, a menționat vorbitorul, adău- 

,gînd că în actuala eră nuclearo-cos-
mică nu mai trebuie acceptate folo
sirea forței sau „dreptei forței", nici 
în reglementarea unor probleme pe 
arena internațională și nici în garan
tarea securității vreunui stat. Vorbi
torul a subliniat că Bulgaria își va 
continua eforturile în vederea trans
formării Balcanilor într-o zonă li
beră de arma nucleară și de arma 
chimică. Alături de toate forțele iubi- 

sud-afrloane în condițiile Impune
rii de sancțiuni economice de că
tre americani, agenția Reuter, ci
tind aprecierile cercurilor de afa
ceri și financiare din R.S.A., rele
vă că suma totală a pierderilor ce 
vor fi înregistrate în comerțul bi
lateral cu S.U.A. va fi de aproxi
mativ 225 de milioane dolari 
anual.

MINISTERUL APARARII NA
ȚIONALE AL CANADEI a anun
țat că experimentarea rachetelor 

n

de croazieră americane deasupra 
teritoriului Canadei va fi reluată. 
După cum se știe, testele au fost 
suspendate în urma eșecurilor în
registrate în lansarea unor aseme
nea rachete, în lunile ianuarie și 
februarie. Opinia publică canadia
nă a înfierat aprobarea dată de 
oficialitățile canadiene Pentagonu
lui de a proceda la astfel de teste 
în Canada. J

al P.C.R.. ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia. care a, efectuat o vizită oficială 
de prietenie în R. P. Polonă.

în cursul ■Convorbirii care, a avut 
loc cu acest prilej s-a subliniat că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.M.U.P., dintre 
România și Polonia cunosc o dez
voltare permanentă, în spiritul în
țelegerilor convenite in timpul în- 
tilnirilor și convorbirilor româno- 
poloneze la nivel înalt. A fost 
exprimată dorința reciprocă de a 
se acționa pentru adîncirea și di
versificarea acestor bune raporturi, 
în interesul, ambelor țări și popoare.

La convorbire a fost prezent Ion 
Teșu, ambasadorul țării noastre la 
Varșovia.

*
La Varșovia au avut loc. de ase

menea, convorbiri intre general
colonel Vasile Milea, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, și general de 
armată Florian Siwicki, ministrul 
apărării naționale al R. P. Polone.

prietenie dintre popoarele român 
și brazilian, a exprimat, de ase
menea, aprecieri deosebite față de 
politica externă a României, de ini
țiativele țării noastre, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, în favoarea pă
cii, dezarmării, colaborării intre 
națiuni.

BUENOS AIRES. — La muzeul 
„Centrul de artă și cultură" din 
Buenos Aires a avut loc vernisajul 
expoziției „Arta grafică româneas
că contemporană".

Cu acest prilej, directorul mu
zeului, Miguel Leiva, a subliniat 
importanța acestei acțiuni în dez
voltarea și adîncirea schimburilor 
culturale și artistice româno-ar- 
gentiniene.

După vernisaj a fost prezentat 
filmul documentar „Muzeul națio
nal de artă al României".

PRAG.fi. — tn orașul cehoslovac 
Brno s-a deschis expoziția „Româ
nia — țara turismului, țara priete
niei".

tn alocuțiunile rostite cu ocazia 
vernisajului au fost subliniate 

* cursul ascendent al relațiilor româ- 
no-cehoslovace, prietenia și co
laborarea dintre cele două țări și 
popoare.

MADRID. — La fundația de stu
dii marxiste din Madrid a avut loc 
o manifestare in cadrul căreia pre
ședintele fundației, Jose Sandoval, 
a evidențiat realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, in construcția 
societății socialiste, precum și rela
țiile tradiționale de solidaritate 
dintre P.C.R. și P.C. din Spania.

Au fost prezentate succesele în
registrate în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, cind in 
fruntea partidului a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prin a că
rui activitate pe plan intern și ex
tern România a cunoscut o conti
nuă înflorire, afirmindu-se puter
nic în viața internațională, in lupta 
pentru progres, dezarmare, pace și 
colaborare între toate națiunile 
lumii.

La manifestare au fost prezenți 
Simon Sanchez Montero și Francis
co Romero Marin, membri ai secre
tariatului C.C. al P.C.S., Alonso 
Puerta, secretarul general al Parti
dului Acțiunii Socialiste, membri 
ai conducerii altor partide socialis
te, ambasadori și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați în 
Spania, un numeros public.

toare de pace, a arătat, de aseme
nea, el. Bulgaria așteaptă mult de la 
contactele sovieto-americane la nivel 
înalt.

Ministrul de externe al Republicii 
Niger, Mahaname Sane Bako, a apre
ciat că „problemele cruciale" ale 
O.N.U. in condițiile actuale ale vie
ții internaționale rămin menținerea 
păcii și lichidarea subdezvoltării. 
Vorbitorul a subliniat că Anul Inter
național al Păcii trebuie folosit pen
tru mobilizarea eforturilor și concen
trarea acțiunilor tuturor statelor pen
tru eliminarea factorilor și fenome
nelor negative care amenință pacea 
si securitatea mondială, pentru edi
ficarea unei securități si păci auten
tice și’durabile.

Șeful guvernului Republicii Suri
name, Desire Bottțerse. a apreciat 
că. in fața problemelor mari și com
plexe acumulate în'viața internațio
nală, O.N.U. secere întărită și res
tructurată pentru a 'corespunde mai 
bine nevoilor dmenirii. noilor reali
tăți din viața mondială, pentru a-și 
putea îndeplini In mai bune condi
ții mandatul de înaltă răspundere 
care i-a fost conferit prin Cartă, in 
primul rînd perftru salvgardarea pă
cii și întărirea Securității tuturor na
țiunilor. »

Rashid Abdoullah, ministru de stat 
pentru relațiile externe al Emiratelor 
Arabe Unite, a subliniat că pentru 
depășirea perioadei actuale de gra
vă încordare (.ân raporturile dintre 
state sînt necesare intărirea rolului 
și autorității O.N.U., restructurarea 
radicală a actualului sistem de re
lații economice și financiare inter
naționale și instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, rezol
varea prin mijloace politice, pașnice 
a diferendelor și a celorlalte pro
bleme ce confruntă omenirea.

încheierea sesiunii Consiliului U.N. C.T.A.D.
GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat lucrările sesiunii 
Consiliului U.N.C.T.A.D. (Conferin
ța Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare).

Consiliul a hotărît să propună A- 
dunării Generale a O.N.U. ca a 
Vil-a sisiune a U.N.C.T.A.D. să 
aibă loc la Geneva in perioada 6—31 
iulie 1987. Ultima săptămină a lu
crărilor sesiunii ar urma să aibă loc 
la nivel ministerial.

Totodată, Consiliul U.N.C.T.A.D. a 
aprobat un proiect în 10 puncte al 
agendei sesiunii, axat pe problemele 
referitoare la „revi tali zarea dezvol
tării, creșterea economică și des

întrunire a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. 
consacratâ conflictului dintre 

Iran și Irak
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite au început dez
baterile în cadrul Consiliului de 
Securitate, convocat la cererea unui 
grup de țări arabe, în legătură cu 
situația creată ca urmare a conflic
tului dintre Iran. și Irak. Luînd cu- 
vîntul, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a mani
festat via . sa îngrijorare fată de 
riscurile extinderii și agravării aces
tui conflict. El a arătat că, deși efor
turile întreprinse pentru aplicarea 
planului în opt puncte privind ‘re
glementarea diferendului iraniano- 
irakian nu s-au soldat cu rezultate 
tangibile, este gata să-și intensifice 
bunele sale oficii. Subliniind că țări
le lumii sînt preocupate, pe bună 
dreptate, de riscul pe care îl repre
zintă extinderea conflictului, secre
tarul general al O.N.U. a declarat că 
„este din ce in ce mai necesar ca 
membrii Consiliului de Securitate să 
stabilească o bază de plecare pe te
melia căreia cele două state belige
rante să ajungă la o soluționare 
echitabilă a diferendului".

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi. a afirmat că membrii 
consiliului trebuie să depășească 
stadiul declarațiilor de bune intenții 
și să preconizeze acțiuni eficiente 
pentru a obține încetarea războiu
lui.

în cursul primei ședințe a lucră
rilor consiliului a luat, de aseme
nea, cuvîntul vicepremierul irakian 
Tariq Aziz.

Lucrările consiliului continuă săp- 
tămîna viitoare.

După acordul privind 
Intilnirea sovieto-americană 

la nivel înalt
ATENA 4 (Agerpres). — Cel șase 

șefi de stat sau guvern semnatari ai 
declarației de la Delhi „Apelul pen
tru pace pe cinci continente" (Argen
tina, Grecia. India, Mexic. Suedia și 
Tanzania) salută decizia cu privire la 
organizarea la Reykjavik a întîlnirii 
dintre președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, și secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov. Ei 
apreciază că întrevederea „oferă o 
ocazie excelentă pentru realizarea 
unui acord privind suspendarea re
ciprocă a experiențelor nucleare" — 
relatează agenția France Presse.t

ULAN BATOR 4 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută la Ulan Bator, 
Jambin. Batmunh, secretar general 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al
R. P. Mongole, și-a exprimat spe
ranța că viitoarea întîlnire de la 
Reykjavik dintre Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Ronald Reagan, președintele
S. U.A., va aduce o contribuție 
practică, reală la cauza încetării 
cursei înarmărilor nucleare și a altor 
arme de distrugere în masă, la pre
venirea militarizării spațiului cosmic.

DELHI 4 (Agerpres). — într-o cu- 
vîntare rostită in orașul Jabalpiir, 
președintele Indiei, Zail Singh, a 
salutat viitoarea întîlnire dintre 
Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan 
din Islanda, exprimînd speranța că 
„ea va duce la rezultate pozitive și 
va contribui la lichidarea pericolu
lui unui război nuclear", relevă a- 
gentia T.A.S.S.

OSLO 4 (Agerpres). — într-un do
cument difuzat la Oslo, organizația 
internațională de ocrotire a mediu
lui ambiant „Greenpeace" adresează 
un apel conducătorilor U.R.S.S. și 
S.U.A. ca la apropiata întîlnire de 
la Reykjavik să acționeze în mod 
constructiv în vederea elaborării 
unui acord pentru încetarea totală 
a experiențelor cu arma nucleară. 
Conducătorii celor două state — se 
spune în document — trebuie să 
tină seama de răspunderea pe care 
o au în fața umanității și să facă 
tot ce este posibil pentru a ocrpti 
omenirea de pericolul distrugerii 
nucleare.

REUNIUNE 
A INTERNAȚIONALEI 

SOCIALISTE
LONDRA 4 (Agerpres). — Inter

naționala Socialistă (I.S.) va avea o 
reuniune asupra problemelor dezar
mării și dezvoltării economice, în 
zilele de 11 și 12 octombrie la Hel
sinki, a anunțat Biroul I.S. de la 
Londra.

Reuniunea, care va fi coprezidată 
de primul ministru finlandez, Ka- 
levi Sorsa, și liderul Partidului Na
țional al "Poporului Jamaican, Mic
hael Manleyn, va fi axată pe mij
loacele de întărire a securității în 
cadrul dezarmării, prin eliberarea de 
resurse pentru progres economic și 
social, precizează comunicatul I.S.

Dezbaterile vor avea ca punct de 
plecare rapoartele din 1986 ale Co
mitetului de dezarmare și Comitetu
lui de politică economică ale I.S., 
care au fost adoptate la Lima, In 
luna iunie.

fășurarea comerțului internațional tn 
condiții mai stabile și stimulatoare 
prin cooperare multilaterală".

Cea de-a Vil-a sesiune a 
U.N.C.T.A.D. va formula o serie de 
măsuri vizînd soluționarea proble- 
mei-cheie legată de asigurarea fon
dului de dezvoltare. Ordinea de zi 
preliminară cuprinde, de asemenea, 
problemele dezvoltării economice pe 
plan internațional, chestiuni priori
tare legate de țările cele mai puțin 
dezvoltate, pe baza programului de 
acțiune pentru aceste state, din 1980, 
situația materiilor prime în econo
mia mondială, probleme valutar-fl- 
nanciare.
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