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Se cunosc, din experiența celorlalți ani. greutățile întimpinate în 
perioada de iarnă de unitățile din industria extractivă a țițeiului. De 
altfel, multe din restantele existente in prezent la producția de țiței 
s-au acumulat in primele două luni ale anului. în această situație.' unii 
dintre specialiștii din unitățile de extracție și foraj au căutat scuze pen
tru nerealizarea sarcinilor de plan tocmai în asprimea iernii, trecînd 
însă sub tăcere faptul că pregătirile pentru sezonul rece au fost făcute 
cu superficialitate. Din această situație, trebuie trase acum toate în
vățămintele.

Așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, petroliștii au o mare răspundere in spo
rirea producției de țiței și trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre 
pentru utilizarea întregului parc de sonde, exploatarea cît mai eficientă 
a instalațiilor din dotare, extinderea tehnologiilor moderne de extracție. 
Pornind de la aceste sarcini majore, am întreprins o anchetă în mai 
multe unități de producție petrolieră cu privire 
sarcinilor de plan pe perioada care a trecut din 
producției pentru 1987.

la stadiul îndeplinirii 
acest an și pregătirea

Oameni aflați la înălțimea 
unei mari îndatoriri

celor materiale cu 62 
datoresc aceste

Este bine să ne reamintim acum, 
în preajma sezonului rece, greută
țile provocate în primele două luni 
ale anului de gerurile aspre și a- 
bundenta de zăpadă. Totuși, acolo 
unde oamenii au știut să preîntim- 
pine asemenea neajunsuri, unde pre
gătirile s-au făcut cu grijă și răs
pundere. pierderile de producție au 
fost mai mici. Printre aceștia se nu
mără și sondorii Schelei de produc
ție petrolieră din Berea, oameni care 
prin hărnicie și iscusință au dorit 
Si au știut să se situeze printre frun
tașii în întrecerea socialistă. Și in 
această zonă rigorile iernii trecute 
s-au făcut simțite din plin, dar pre
gătirile temeinice făcute din timp 
au permis ca sondele să producă 
aproape de potențialul lor.

Acum, cu numai două luni înain
te de a face bilanțul primului an 
din acest cincinal, petroliștii de ia 
Berea sint puternic angajați în 
muncă pentru a extrage peste plan, 
asa cum s-au angajat, o producție 
de peste 500 tone 
milioane metri cubi 
fel. după zece luni 
realizat peste plan 
gaze și o productie-marfă industria
lă în valoare de 26 milioane lei. în 
condițiile reducerii cheltuielilor to
tale la 1 000 lei productie-marfă cu

de titei și 130 
de gaze. De alt- 
din acest an au 
110 milioane mc

99 lei. iar a
lei. Cărui fapt se
frumoase succese? Indiscutabil, abne
gației in muncă. înaltei răspunderi 
pe care fiecare din membrii celor 
șapte brigăzi de producție o dove
dește la lozul de muncă și. implicit, 
modului cum au trecut peste luni
le grele de iarnă, mai bine-zis. cum 
au știut să preîntîmpine asprimea 
zilelor de iarnă printr-o pregătire te
meinică. Avind o bună experiență 
in acest domeniu, petroliștii de la 
Berea s-au pregătit cu toată serio
zitatea si pentru iarna care urmea
ză să vină. Printr-o bună conlucra
re cu tovarășii lor de la schela de 
forai din aceeași localitate, au reu
șit să pună in funcțiune. înainte de 
termen. 20 de sonde noi. au fost re
activate 30 de sonde vechi' cu un 
aport substantial la producția zilni
că. iar în aceste zile va fi pusă în 
producție o sondă de mare adinei- 
me. care va da o producție aproa
pe dublă de gaze în comparație cu 
cea obținută la celelalte sonde. Tot
odată. prin efectuarea unui număr 
'de ceste 1 300 de operații geologo- 
tehnologice. s-au asigurat condițiile 
necesare pentru menținerea produc
ției de ti tei și gaze naturale la un 
nivel ridicat. Au fost verificate in
stalațiile energetice, capetele de e- 

‘ ruptie la sondele aflate in sistemul 
de exploatare gaz-lift. s-au prote
jat conductele de titei și de ames
tec. într-un cuvînt. ne spune ing. 
Florea Matei, director al schelei de

producție, sîntem pregătiți pentru a 
face fată sarcinilor în orice condiții 
climaterice.

Gospodarul își face 
din vară sanie...

Oare au învățat toti din „lecții
le" primite cu numai zece luni in 
urmă ? Zilele friguroase și ploioase 
de la începutul lunii octombrie le-a 
amintit specialiștilor din industria 
petrolului că iarna bate la ușă ? Iată 
cum au răspuns unii conducători de 
unităti de producție petrolieră la în
trebările reporterilor noștri :

— Fiecare sondă in parte a fost 
pregătită minuțios și cu răspundere 
pentru ca gerul și zăpezile să nu mai 
provoace pierderi de producție, așa 
cum s-a intimplat in anul, care a tre
cut. (ing. Iile Dumitru, directorul 
Schelei Moșoaia).

— Pină la 30 septembrie, majori
tatea măsurilor din programul pre
gătirilor pentru sezonul rece au fost 
aplicate. Din analiza recentă pe care 
am făcut-o in consiliul oamenilor 
muncii, in spirit critic și autocritic. a 
rezultat că mai sint destule lucrări 
nefinalizate (ing. Ion Tache, director 
adjunct, mecano-energetic la Schela 
de producție petrolieră Viforita).

— S-au> încheiat reparațiile la 23 de 
trotil și 30 de instalații de interven
ție IC-5 ;> lucrările de izolare a con
ductelor pentru amestec și transport 
de țiței s-au efectuat in proporție de 
75 la sută. Deși s-au făcut multe în 
domeniul, amenajării drumurilor, 
există in prezent circa 27 km de 
drumuri aflate in pericol de a deveni 
impracticabile atunci cind vremea 
se vu înrăutăți. Va trebui să acțio-

năm cu forțe sporite pentru îngro
parea celor 70 km de conducte ne
protejate împotriva temperaturilor 
scăzute. De asemenea, trebuie să fi
nalizăm lucrările de revizie a linii
lor aeriene electrice de 20 kV, pre
cum și izolarea împotriva înghețului 
a tuturor capetelor de injecție și de 
erupție (Minea Zamfir, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Sihela de producție petrolieră Vi
dele).

— Am încheiat toate pregătirile de 
iarnă și vrem să intrăm in noul an, 
așa cum ne-a cerut la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. secretarul ge
neral al partidului, pregătiți temei
nic pentru producția anului 1987. Pe 
cele zece luni din acest an realizăm 
o producție suplimentară de aproape 
13 mii tone de țiței și vrem să 'în
cheiem. anul pe primul loc in între
cerea socialistă pe țară, loc pe care-l 
ocupăm in prezent (ing. Nicolaie 
Sorin Samoilă, directorul Schelei de 
producție petrolieră Drăgășani).

Răspuhsurile interlocutorilor noștri 
sint edificatoare. Dacă ar fi să con
semnăm alături de aceste răspunsuri 
și producțiile de țiței restante din 
unele unităti. care se cifrează la mii 
de tone, am avea imaginea reală a 
modului cum au tras, fiecare. învă
țămintele din ceea ce am numit 
„lecțiile" aspre ale vremii. In lunile 
ianuarie, februarie și chiar martie, 
majoritatea unităților de extracție 
au înregistrat restanțe la producția

Anchetă realizată de
P. CR1STEA, S. CH1PER, 
S. STEFAN, Gh. CÎRSTEA 
și Gh. MANEA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, marți, pe to
varășul Guy Daninthe, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Guadelupa, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. efectuează o vizită in tara 
noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae- Ceaușescu. în numele con
ducerii Partidului Comunist din Gua
delupa, un salut călduros, iar po
porului român urări de noi succese 
în construcția socialismului. Totoda
tă, secretarul’ general al P.C. din 
Guadelupa a exprimat mulțumiri 
pentru invitația de a vizita din nou 
România și satisfacția de a se reîn- 
tîlni cu conducătorul partidului și 
statului nostru. El a avut cuvinte de 
înaltă apreciere fată de realizările 
obținute de oamenii muncii din tara 
noastră, față de politica externă pro
movată de România, de acțiunile și 
.demersurile secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, pentru crearea 
unui climat de pace, destindere și 
largă colaborare Intre națiuni.

Salutînd pe oaspete. tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu l-a rugat să trans
mită oonducerii partidului, tuturor 
comuniștilor din. Guadelupa urările 
sale de succes în întreaga activitate.

în timpul întrevederii, s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea si preocupările ce
lor două partide. In acest cadru, au 
fost evidențiate bunele relații de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre P.C.R. și P.C. din Guadelupa, 
exprimîndu-se dorința de a se acțio
na pentru extinderea în continuare 
a acestor raporturi. în folosul și spre 
binele celor două partide, țări și po
poare.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice mon
diale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că. în actuala situație in
ternațională, gravă si complexă, se 
impune ca toate țările și popoarele, 
partidele comuniste si muncitorești, 
forțele democratice si progresiste de 
pretutindeni să-și intensifice lupta 
și să acționeze în strînsă unitate 
pentru a determina trecerea la dezar
mare, în primul rind nucleară, 
tru încetarea oricăror conflicte

pen- 
mili-

tare și' solutionarea tuturor proble
melor litigioase dintre state pe cale 
pașnică, prin tratative, pentru asi
gurarea păcii pe planeta noastră.

în cadrul convorbirii s-a relevat 
însemnătatea întăririi unității, soli
darității și colaborării dintre parti
dele comuniste și muncitorești, ne
cesitatea dezvoltării conlucrării lor în 
lupta pentru paCe, pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru progres eco
nomic și social, pentru făurirea unei 
lumi mai bune si mai drepte.

A fost reafirmată hotărîrea P.C.R. 
și P.C. din Guadelupa de a acționa 
pentru dezvoltarea solidarității si 
unității dintre partidele comuniste 
și muncitorești, bazate pe deplina 
egalitate, pe respectarea dreptului 
fiecărui partid de a-si elabora de 
sine stătător politica internă și ex
ternă, strategia și tactica revoluțio
nară, corespunzător condițiilor con
crete din fiecare tară, pe neamestec 
în treburile interne. '

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv,, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Ambasadorul Republicii Columbia

A ști, a învăța, a aplica
metode științifice

J»•>

Se spune și se demonstrează cu 
fapte, cu calcule, cu ritmuri de creș
tere că lactorul-conducere devine din 
ce in ce mai mult „vectorul princi
pal". cum se exprimă specialiștii, in 
obținerea de rezultate 
activitatea economică 
micro și macrosistem.
axiomă ca in era celei mai profunde 
revoluții tehnico-științifice. pe care 
o parcurge astăzi omenirea, să nu se 
mai poată conduce. în mod tradițio
nal, prin forme și metode obișnuite.

O imagine-etalon a ceea ce trebuie 
să fie si să devină conducătorii în
treprinderilor noastre in 
actuală și în perspectivă 
turat. cu binecunoscuta-i 
tate de sinteză, t o v a r 
Nicolae Ceaușescu. De la 
Congresului oamenilor muncii, secre
tarul general al 
partidului se a- 
dresa cadrelor de 
conducere : „Este 
necesar să se în
vețe și să se în
vețe continuu, să 
se însușească tot 
ce este mai nou 
în știință, in teh
nică, în toate do
meniile de acti
vitate, ...că nu
mai așa vom pu
tea asigura conducerea în mod co
respunzător și înfăptuirea vastului 
proces revoluționar de ridicare a 
României pe noi culmi de 
socialistă și comunistă".

In condițiile României 
cu un sistem de conducere 
mie structurat democratic ._ ___ ,
pînă sus, noțiunea de „conducător1 
se cerc ea însăși înțeleasă foarte 
larg. Conducători sint. in esență, 
toti oamenii muncii care, în tripla 
lor calitate, de proprietari, producă
tori și beneficiari, iau parte activă 
la conducerea întregii activități eco- 
nomico-sociale. Conducători sint. de 
asemenea, cei mai buni exponenți ai 
acestora — muncitori, tehnicieni, in
gineri — învestiți cu răspunderea de 
a activa în organele de conducere 
colectivă ale unităților. Conducători 
sint. și nu in ultimul, ci in primul 
rind, cadrele învestite de a înde
plini mandatul încredințat de adu
nările generale ale oamenilor mun
cii de a fi directori, ingineri-șefi. 
contabili-șefi ș.a. Cerința exprimată 
de secretarul general al partidului, 
de a învăța continuu, de a-și însuși 
tot ce este nou în știință și tehnică, 
căci numai așa se poate conduce 
eficient în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, vizea
ză, deci, în egală măsură. în raport 
cu participarea lor la actul deciziei, 
toate categoriile de conducători.

Ar fi însă eronat să privim în mod 
egalitarist răspunderile fată de pro
movarea la nivel de întreprindere, 
centrală ori minister a conducerii 
științifice. Acest prerogativ revine, 
o dată cu numirea în funcție, ca
drelor profesioniste de conducere — 
miniștri, directori de centrale, direc

pozitive în 
la nivel de 
Este deci o

etapa 
a con- 
capaci- 
ă ș u 1 
tribuna

Stil de muncă modern, 
eficient în conducerea

activității economice

tori, ingineri-șefi, contabili-șefi de 
întreprinderi. Ei sint epi care tre
buie să cunoască de la a la z 
politica partidului în sectoarele pe 
care le conduc, hotărîrile de partid 
și legile tării, principiile de condu
cere și strategiile stabilite pentru 
domeniile respective. Ultimele două 
decenii marchează, indiscutabil, un 
progres însemnat pe linia cu
noașterii și aplicării metodelor 
științifice de conducere. O sea
mă de metode, care în urmă cu 15—20 
de ani nici nu erau cunoscute sau 
abia se încerca folosirea lor în prac
tică. astăzi sint pe punctul de a fi 
generalizate. de a deveni un bun 
national. O simplă enumerare ă lor 
— conducerea prin proiecte, analiza 
valorii, asaltul de idei, conducerea 
prin bugete, metode matematice și 

statistice —r su
gerează cît de 
rapid s-au repliat 
multe unități ale 
industriei noastre 
la aplicarea nou
lui și in acest 
domeniu.

Dar astăzi, în 
condițiile atîtor 
schimbări înnoi
toare, ritmul de 
cunoaștere și a- 
plicare a metode- 

cere mult amplifi
care nu aplică

(Continuare în pag. a 111-a)

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți 
după-amia.ză, pe Lucella Ossman de 
Duque, ambasadorul Republicii Co
lumbia la București, cu ocazia în
cheierii misiunii sale in tara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a pus in evidentă bu
nele raporturi româno-columbiene, 
precum și dorința extinderii și întă
ririi conlucrării intre cele două țări, 
atît pe plan bilateral, cit și pe arena 
internațională.

Ambasadorul columbian a adresat 
vii mulțumiri pentru sprijinul ce i-a 
fost acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, de Consiliul da 
Stat și de guvernai român în înde
plinirea misiunii sale in tara noastră.

ROMÂNIA ÎN ANULi
! Wi INTERNAȚIONAL AL PĂCII
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Știința-în slujba omului, a vieții
„Să facem totul ca minunatele cuceriri ale științei și teh

nicii să nu mai servească distrugerii, ci să fie puse numai și numai 
în folosul omenirii, al progresului economic și social, al indepen
denței popoarelor, al bunăstării și fericirii oamenilor.”

NICOLAE CEAUȘESCU

civilizație

socialiste, 
in econo- 
de jos și

lor științifice se 
cat. Conducătorul 
permanent în activitatea sa aseme
nea metode, care nu apelează la tot 
ce; este nou în acest domeniu poate 
conduce, dar nu asigură actului con
ducerii nici ritmul necesar actualei 
dezvoltări, nici eficiența maximă.

Cum răspund pe ansamblul eco
nomiei conducătorii profesioniști la 
această cerință stringentă ?

Rezultatele globale ale activității 
întreprinderilor noastre arată — ca 
să pornim de la acest element — că 
răspund bine. Primul an al cincina
lului 1986—1990, cincinalul dezvol
tării intensive, al creșterii calității 
și eficienței, se conturează, prin 
rezultatele de pînă acum, ca o pre
față certă 
Dacă ne 
formulată 
partidului 
tăm —. de a învăța și învăța con
tinuu. de a aplica tot ce este nou 
în domeniul perfecționării conduce
rii. preocupările în această direcție 
se cer amplificate pină la atingerea 
unui grad de cuprindere integrală și 
de intensitate in aceeași măsură. Și 
nu numai pentru a da viată unui 
dicton validat de mult de practică 
— ..ca să conduci trebuie să știi, ca 
să știi trebuie să înveți" — ci pen
tru a imprima actului conducerii ro
lul important, decisiv, pe care tre
buie să-l aibă în etapa revoluției 
tehnico-științifice.

A conduce activitatea unei între
prinderi. a unei ramuri intr-o aseme
nea etapă înseamnă, practic, a cu
noaște tot ce este nou in acest dome-

a acestui mare examen, 
raportăm însă la cerința 
de secretarul general al 

— și trebuie să ne rapor-'

Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

La Schela petrolieră Șandra, județul Timiș
Foto : Agerpres

Magistrala cuvîntare rostită de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
recenta sesiune a Marii Adunări Na
ționale, document programatic al po
liticii externe românești, a pus din 
nou, cu putere, în evidență marile 
pericole ce primejduiesc viata, civi
lizația și necesitatea de a face totul 
pentru a feri umanitatea de flagelul 
unui pustiitor conflict nuclear, pen
tru a asigura supraviețuirea și dez
voltarea în pace și colaborare a în
tregii omeniri. Actionînd intr-un 
asemenea spirit, țara noastră, pre
ședintele ei militează pentru în
făptuirea unui amplu și complex 
program de dezarmare — care, avind 
ca pivot eliminarea armelor nuclea
re, cuprinde, totodată, armamentele 
conventionale și chimice, prevede 
înghețarea și reducerea cheltuielilor 
și efectivelor militare, reconvertirea 
tuturor mijloacelor ce se irosesc in 
prezent pentru înarmare și distruge
re in mijloace menite să înlesnească

dezvoltarea armonioasă a tuturor 
popoarelor. O dovadă concretă în 
acest sens o constituie legea adop
tată de Marea Adunare Națională 
privind reducerea de către România 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare cu 5 la sută și 
consultarea poporului, în cadrul 
referendumului de la 23 noiembrie, 
în această problemă de mare în
semnătate națională și internațio
nală.

Originalitatea concepției românești 
în problema dezarmării, puternic 
reafirmată in Anul International al 
Păcii, se relevă și în abordarea con
structivă a factorilor sociali și poli
tici capabili, prin acțiunea lor co
mună. să impulsioneze infăptuirea 
unor pași reali, concreti pentru 
oprirea cursei înarmărilor, să con
știentizeze cele mai largi cercuri 
asupra consecințelor nefaste ale 
acestei curse, să determine măsuri 
concrete în procesul dezarmării. în 
această ordine de idei se cunosc și

Tehnicile de calcul—Ia baza pregătirii multilaterale a studenților

Conlucrare activă între învățămînt, cercetare și producție
Directivele Congresului ai XIII-lea 

al partidului nostru accentuează in 
mod deosebit sarcina creșterii sub
stanțiale și eficienței economice in 
toate ramurile de activitate, prin ri
dicarea permanentă a nivelului teh
nic și calitativ al produselor, spori
rea productivității muncii și redu
cerea consumurilor materiale și 
energetice. în acest cadru, așa cum 
rezultă și din documentele Congre
sului Științei și Invățămintului, 
sarcini mari revin cercetării științi
fice și școlii de toate gradele.

Este și rațiunea pentru care, în 
cuprinsul universității noastre, mo
dalitățile de pregătire a studenților 
în domeniul tehnicii de calcul, avind 
in vedere implicațiile acesteia in 
toate specializările inginerești, au 
constituit obiectul unor preocupări 
consecvente, atit la nivelul senatului, 
cit și al facultăților și catedrelor. 
Dezbaterea frecventă a acestei pro
bleme în organele de conducere co
lectivă a avut mai întii ca principal 
obiectiv formarea unei concepții 
unitare de pregătire a studenților, 
in care utilizarea tehnicilor moderne

de calcul să fie privită din interio
rul fiecărei specializări. O aseme
nea abordare a fost unanim accepta
tă la disciplinele și specializările în 
oare -ponderea activităților de pro
iectare și cerințele privind proiecta
rea asistată de calculator sint mari 
(de exemplu, în domeniul naval).

Pentru realizarea instruirii studen
ților s-au avut în vedere patru etape. 
Prima etapă corespunde inițierii 
studenților din anul I in programa
rea calculatoarelor, disciplina co
respunzătoare din planul de învăță- 
mint fiind orientată pe limbajele de 
programare cele mai răspindite, in
clusiv pentru . microcalculatoare. 
Avind în vedere necesitatea dezvol
tării gradate a aptitudinilor practice 
de programare, in cea de-a doua 
etapă studenții realizează. în urmă
toarele semestre, un număr de pro
grame pe calculator (teme indivi
duale). la disciplinele fundamentale 
și de bazele ingineriei, în conformi
tate cu o planificare stabilită de 
consiliile profesorale ale facultăților. 
Cunoștințele generale privind meto- 
dologiile de proiectare asistată de

calculator, inclusiv aspectele funda
mentale de proiectare grafică inter
activă, sint tratate in anul al III-lea, 
Pe baza acestor cunoștințe generale, 
în ultima etapă, corespunzătoare 
anilor IV și V de studiu, studenții 
asimilează tehnicile și procedurile 
specifice de proiectare, in cadrul 
disciplinelor de specialitate, dar și 
la activitatea de cercetare și pro
iectare (ACP). In aceste condiții, 
tehnica de calcul este integrată 
treptat în problematica fiecărei spe
cializări - inginerești, fiind conside
rată suportul firesc al procedurilor 
moderne de proiectare optimizată in 
specializarea respectivă. Am ales 
această orientare pentru ca absol
venții să nu considere niciodată fo
losirea tehnicii de calcul ca o pro
blemă „atașată" specializării lor, ci, 
dimpotrivă, cu receptivitatea spe
cifică tineretului, aceștia să devină 
promotori ai proiectării asistate de 
calculator" în practica inginerească. 
Am constatat că studenții au o mare 
afinitate față de tehnica de calcul, 
atunci cind lucrează nemijlocit cu 
aceasta, mai ales in modul inter

activ și conversațional de operare, 
că sint capabili — în anii mari — să 
rezolve probleme foarte complexe, 
dovedind pasiune și multă inven
tivitate.

O situație întrucîtva diferită se 
observă in modul cum este abordată 
tehnica de calcul la specializările 
cu caracter tehnologic. De altfel și 
în producție se constată deseori că 
problema conducerii automate a 
proceselor tehnologice, prin mijloa
cele evoluate furnizate de tehnica de 
calcul, este tratată de unii tehnologi 
cu o detașare care izvorăște din con
vingerea că. in problemele respec
tive, nu au nici o implicare. Așa se 
explică, după părerea mea, de ce 
se mai întîmplă că unii ingineri teh
nologi — de regulă cu funcție de 
conducere în secțiile respective de 
producție — îl interpelează pe auto-
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au un profund ecou vibrantele ape
luri pe care România, președintele 
Nicolae Ceaușescu le-au adresat po
poarelor. șefilor de state și guverne, 
diferitelor categorii sociale — ca pa 
deasupra tuturor diferentelor care 
le separă, într-o problemă sau alta 
— să-și unească eforturile pentru 
salvgardarea celui mai de preț bun 
al tuturor : pacea. Tocmai într-un 
asemenea cadru, președintele Româ
niei, subliniind rolul și răspunderea 
ce revin oamenilor de știință în lup
ta pentru prevenirea unui război 
atotdistrugător, în recenta cuvîntare 
rostită la Marea Adunare Națională, 
releva, totodată, necesitatea strin
gentă ca întregul potential științific 
și tehnic, al cunoașterii umane în ge
neral, „să fie puse numai și numai 
în slujba progresului economic și 
social, să servească dezvoltării eco- 
nomico-sociale, bunăstării, indepen
denței, libertății și suveranității fie
cărei națiuni".

O concepție profund u- 
mcinistă asupra rolului ști
inței. ural& cu două dece
nii. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fundamentat legătura obiectivă din
tre dezvoltarea și înflorirea multi
laterală a științei și progresul socie
tății. Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, nici o națiune 
nu se poate dezvolta fără contribu
ția științei și tehnicii înaintate : vii
torul omenirii — cu marile proiecte 
vizînd bunăstarea oamenilor, lichi
darea subdezvoltării — nu poate l’i 
conceput in afara marilor cuceriri 
ale gindirii științifice. Această con
cepție. întemeiată pe misiunea crea
toare a științei, departe de a rămine 
un simplu deziderat, și-a găsit o ex
presie concludentă în rolul practic 
atribuit științei în tara noastră. In
tr-adevăr. Programul partidului, do
cumentele congreselor și conferințe
lor nationale ale P.C.R.. cuvintările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu evi
dențiază importanta deosebită a in
troducerii pe scară tot mai largă a 
celor mai noi cuceriri ale științei, 
ale tehnologiei în procesul dezvol
tării economico-sociale. ca o condi
ție fundamentală a afirmării pro
gresului multilateral al poporului 
român. în același timp, în virtutea 
politicii generale, profund umaniste, 
promovate de partidul și statul nos
tru, România s-a pronunțat și se 
pronunță statornic pentru accesul 
larg, neîngrădit al tuturor popoare
lor, al tuturor statelor, în special al

Ioan T1MOFTE
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Eficiența producției — permanent 
sub semnul exigenței comuniste

e aflăm la „Independența" Si
biu în toiul unor discuții aprin
se privind strategia introduce

rii progresului tehnic, acțiune de 
deosebită însemnătate dacă avem in 
vedere rolul acestei puternice intre
prinderi in dotarea cu tehnică nouă 
a multor ramuri ale economiei na
ționale. Deodată, unul dintre parti- 
cipanți aduce în dezbatere un ele
ment nou :

Propun să analizăm totodată și 
care este costul noii calități. Cu ce 
cheltuieli producem tehnica nouă ?

Chestiunea — firească și absolut lo
gică— a fost ridicată de Neculai Gri- 
gore, secretarul adjunct cu probleme 
economice al comitetului de partid, 
care este in același timp și contabi- 
lul-șef al marii întreprinderi si- 
biene. Chiar și faptul că la „Inde
pendența" aceeași persoană întru
nește cele două calități menționate 
ni s-a părut deosebit de semnifica
tiv. relevînd sarcinile deosebite pe 
care le au organele și organizațiile 
de partid in aplicarea principiilor 
mecanismului economico-financiar.

— Comitetul nostru de partid a 
orientat ceie 32 de organizații de 
bază să desfășoare prin toate for
mele — munca de la om la om, ga
zetele de perete, reciclarea întregu
lui personal, învățămîntul de partid, 
adunările generale — o susținută 
activitate pentru insușirea temeinică 
de către toți comuniștii, de către toți 
oamenii muncii a principiilor noului 
mecanism economico-financiar — 
ne relatează tovarășul Neculai Gri- 
gore. Aplicarea neabătută a acestor 
principii este prima condiție, care 
asigură înfăptuirea autogestiunii șt 
autoconducerii muncitorești. Așa 
cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al 
III-lea Congres al oamenilor muncii, 
organizațiile de partid trebuie să se 
integreze în mecanismul democrației

a

noastre muncitorești revoluționare, 
să asigure buna sa funcționare, oc- 
ganizind _și dinamizind intreaga ac
tivitate, 
buie să 
exigent 
cienței,
tea in accepția ei complexă : la ce 
nivel tehnic producem, cu ce chel
tuieli materiale și cu ce productivi
tate a muncii. Numai răspunzind

Pentru a fi competitivi tre- 
ne analizăm permanent și 
activitatea prin prisma efi- 
trebuie să înțelegem calita-

de intervenția 
de partid care 
concrete în ve- 

consumurilor de 
și echi
pe zile, 
si ener- 
puternic

mă. A fost nevoie 
fermă a comitetului 
a determinat măsuri 
derea reducerii
energie electrică pe produs 
librării lor pe schimburi si 
A trebuit să acționăm 
gic pentru a declanșa 
curent de opinie care 
risipei și nepăsării 1

de regulă în marea noastră între
prindere. Iar atunci 
neajunsuri, 
negative — 
ționâm cit

cînd se ivesc 
greutăți, stări de lucruri 
ca in cazul relatat — ac- 
mai operativ și eficient.

rapid
un

să pună capăt

• Organizațiile de partid - profund implicate în aplicarea fermă 
a principiilor mecanismului economico-financiar © Atitudine 
intransigentă împotriva risipei și nepăsării în gospodărirea resur
selor materiale • Obiective ale analizei : cum producem, la ce 

nivel, cu ce costuri ?

foarte bine la acest „examen" pu
tem spune că ne-am făcut pe de
plin datoria.

Discutînd 
ultima 
unele

despre realizările din 
vreme, cît și despre 

neajunsuri din între
prindere, secretarul comitetului de 
partid de la „Electroputere“-Craio- 
va, Paul Streinu, ne 
moment dat :

— Realitatea este că 
tinuă să lucreze după 
talitate, nepăsîndu-le 
muri, cu ce costuri 
producția.
noi, la „Electroputere". cu consumul 
de energie electrică și termică : din 
comoditatea conducerilor unor com
partimente 
organizații 
luat la

spune la un

unii mai con- 
o veche men- 
cu ce condu

se realizează 
Așa s-a întîmplat și la

a birourilor 
partid nu 

toate măsurile — 
inițiate de comitetul de partid și 
stabilite in consiliul oamenilor mun
cii — pentru reducerea consumurilor 
energetice și eșalonarea lor unifor-

Și 
de 

timp

unor 
s-au

— A fost vorba, deci, și de învin
gerea unei mentalități.

— O mentalitate veche, care con
travine principiilor autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești, și anume 
aceea că poți produce oricum, cu 
orice cheltuieli, numai să produci. 
Unii nu-și dau seama că o asemenea 
producție nu e folositoare societății, 
ci dimpotrivă. Și mai e vorba de 
ceva: noi nu ne reunim în comitetul 
de partid și în consiliul oamenilor 
muncii pentru a ridica mina la vot 
ca niște automate, ca niște roboti. 
Dezbatem, analizăm și hotărîm cu 
toată răspunderea, ca proprietari, 
producători și beneficiari. Votul nos
tru ne angajează. Ce am hotărît tre
buie să aplicăm fără abatere. La 
urma urmelor, realizarea măsurilor 
pe care le-am stabilit este hotări- 
toare pentru ridicarea activității 
economice la un nivel superior de 
calitate și eficiență, pentru înfăp
tuirea autoconducerii și autogesti
unii. De altminteri, așa se și întîmplă

»

/I ști, a învăța, a aplica metode științifice
(Urmare din pag. I)
niu și a manifesta întreaga recepti
vitate față de aplicarea lui. Iar în a- 
cest domeniu „noul" nu este ceva ab
stract. general, ci are un conținut 
concret — metodele științifice de con
ducere. Care metode nu trebuie des
coperite peste noapte, ele au o exis
tentă și o eficientă probate cert acolo 
unde se aplică și cînd se aplică. Lu
crările de specialitate de la noi au 
făcut și un inventar parțial al Tor — 
circa 100 — dar esențial este nu in
ventarul, ci faptul că ele sint cunos
cute și difuzate spre însușire și apli
care tuturor celor care sint practi
cieni ai activității de conducere.

Rezultatele unui sondaj pe această 
temă, efectuat de specialiști în știința 
conducerii într-un număr de peste 100 
de intreprinderi din principalele ra
muri industriale, se constituie însă 
într-un semnal, care se cere rapid 
recepționat, apoi contracarat prin 
măsuri operative ,,și eficiente. Despre 
ce .este vorba ? în întreprinderile 
chestionate — și eșantionul nu este 
deloc neglijabil — o serie de metode 
științifice de conducere, generalizate 
în multe țări, inclusiv la noi, nu erau 
cunoscute decît de aproximativ 25 la 
sută din totalul cadrelor de condu
cere și aplicate numai intre 10—30 
la sută din întreprinderile unde s-a 
efectuat cercetarea. Semnificația a- 
cestui sondaj este mult mai mare 
decit apare la prima vedere. Pentru 
că ea relevă cel puțin cîteva carențe 
serioase in ce privește promovarea 
noului în acest domeniu. Pe de o 
parte — un procent extrem de ridi
cat de cadre, aproape 70 la sută, care 
nu cunosc metode uzuale de condu
cere științifică. Pentru că. si-o spu
nem răspicat, chestionarul la care ne 
referim a operat cu „metode uzuale" 
de conducere, nu cu metode de ulti
mă oră. apărute peste noapte în nu 
știm care colț al mapamondului. Ceea 
ce spune foarte mult — spune aproape 
totul — despre efortul pe care-1 fac 
(mai exact nu-1 fac) unele din ca
drele de conducere pentru a cunoaș
te metodele și tehnicile noi in dome
niul conducerii, pentru a le aplica in

activitatea practică pe care o desfă
șoară. Pe de altă parte, ceea ce este 
și mai rău. pe traseul cunoaștere- 
aplicare se pierd aproape 50 la sulă 
din cunoștințele acumulate.

Chiar dacă datele pe care le-am 
comentat mai sus au un caracter 
„restrîns" în raport cu numărul 
mare, de ordinul miilor, al între
prinderilor din România, ele repre
zintă picătura de apă care spune — 
cum zice un gînditor — „cit de adînc 
este oceanul". Și de aceea ar trebui 
ca sistemele de pregătire a ca
drelor de conducere, atît pe plan 
central, cit și local, să-și reconsidere 
și ele activitatea pe care o desfă
șoară In acest domeniu. Autori de 
lucrări de știința conducerii au sta
bilit 24 de metode de pregătire a 
cadrelor de conducere în sisteme 
organizate și ncorganizate. care au 
fost difuzate de aproape 10 ani in 
diverse lucrări din literatura de spe
cialitate. Care este eficiența acestora 
atîta vreme cît metodele științifice 
de -conducere se aplică în ritmul 
mersului ...melcului ? Dar cite alte 
întrebări nu se pot pune 1 Ce fel de 
sete de cunoaștere au unii din cei 
învestiți să exercite actul conducerii 
atîta vreme cît aplică o metodă nouă 
la 20 de ani după apariție și nici 
atunci? Cred oare unii dintre direc
torii noștri că pot aplica cuceririle 
științei și tehnicii cu metode de 
conducere bazate pe principiul „fă- 
cînd și văzînd" ? Sau : să mai mire 
atunci faptul că ori de cîte ori se 
înregistrează nerealizări ale planu
lui. neimpliniri în activitatea unor 
întreprinderi, se apelează mereu la 
existenta așa-ziselor greutăți obiec
tive. independente de influenta pro
priilor metode de a conduce si a or
ganiza munca ?

Ar putea fi formulate, desigur, și 
alte întrebări pe tema creșterii efi
cienței activității de conducere a în
treprinderilor. Dar orice răspunsuri 
s-ar putea da — obiective sau su
biective — ele nu pot fi despărțite 
nici un moment de rolul hotărîtor, 
determinant, pe care îl au metodele 
de conducere folosite în rezultatele 
oricărei întreprinderi.

A gindi și acționa eficient, po
trivit imperativelor formulate în 
repetate rînduri de documentele 
partidului nostru, constituie as
tăzi esența actului conducerii, 
care trebuie să determine, de la di
rector și pînă la muncitor, atitudini 
și acțiuni menite să materializeze a- 
ceastă esență. Argumentul cel mai 
convingător il constituie însuși faptul 
că specialiști reputați in știința con
ducerii apreciază că în prezent con
ducerea a devenit un factor de bază 
al creșterii economice, specific, în 
principal, economiilor de tip inten
siv. Ecuația unor asemenea economii 
ar avea patru termeni — știința, teh
nologia, conducerea și educația — 
cu o importanță 
amplificarea 
tale.

A conduce 
tuală nu este 
de undeva, ci 
prie strategiei etapei pe care o par
curgem. A înțelege lucrurile așa și 
a acționa fn acest mod înseamnă un 
pas important înainte. A nu le în
țelege acum, cînd este necesar mai 
mult ca oricind, înseamnă a lăsa 
porți deschise mai departe și pentru 
rutină, și pentru conservatorism, și, 
în ultima instanță, pentru eficiență 
economică scăzută.

A conduce științific Înseamnă a în
văța continuu, a ști tot ce e nou, la zi, 
în acest domeniu, a fi în măsură să 
oferi „n“ variante pentru orice pro
blemă mai grea și a avea astfel ga
ranția că. prin examinarea compara
tivă, ai ales-o pe cea mai bună. A 
conduce in epoca revoluției tehnico- 
științifice înseamnă — se ințelege — 
a fi în domeniul practicii conducerii 
cu un pas înainte sau cel puțin in 
pas cu marile cuceriri tehnico-știin- 
țifice cu care ești contemporan sau 
pe care știința le anticipează.

Așa și numai așa conducerea poate 
deveni un vector principal al dezvol
tării economice, motorul ei. Și eco
nomia românească are nevoie în eta
pa actuală, mai mult ca oricind, ca 
toate „motoarele conducerii" să func
ționeze intensiv și calitativ.

Maistrul principal Constantin
Munteanu, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinde

rea electrocentrale Iași, ne propune 
ca. abordind sfera largă a aplicării 
principiilor mecanismului economi
co-financiar, să discutăm în mod 
deosebit despre unul dintre aspectele 
hotăritoare. cel al pregătirii tehnico- 
profesionale și politice a cadrelor.

— Insist asupra acestei probleme 
care a fost subliniată din nou cu 
pregnantă de către secretarul ge
neral ’ al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
III-lea Congres al oamenilor muncii. 
De fapt, atunci cînd analizăm des
fășurarea producției, cu plusurile și 
minusurile ei, noi analizăm munca 
oamenilor, cu realizările și neîmpli- 
nirile lor. Totul depinde de pregă
tirea și hărnicia oamenilor, de exi
gența și devotamentul lor. de spi
ritul revoluționar care-i animă.

— Ce a întreprins comitetul de 
partid pentru a dezvolta și pune în 

. valoare aceste trăsături ?
— în primul rînd, la noi toți în

vață. Aproape două treimi din per
sonal le constituie absolvenții de fa
cultăți, licee și școli profesionale 
care își continuă pregătirea urmînd 
cursurile de reciclare. Cealaltă trei
me frecventează cursurile serale la 
licee și facultăți. Toată lumea, fără 
excepție, urmează o formă de în- 
vățămînt politic. Ca urmare a aces
tei activități și a muncii desfășurate 
concret cu oamenii, anul acesta am 
primit în organizația noastră 42 noi 
membri de 
tele-cheie 
partid.

— Ținînd 
treprinderii. 
care cer o înaltă competentă și răs
pundere sînt numeroase...

— Desigur 1 în producția de ener
gie, competenta, ordinea, disciplina 
sint de extremă importanță, orice 
neregulă sau greșeală putînd avea 
urmări grave. De aceea, comitetul 
de partid a inițiat testarea oameni
lor și, pe baza rezultatelor, cînd se 
constată o pregătire insuficientă, 
organizăm o nouă instruire și o 
nouă seminarizare a celor în cauză. 
Pe lingă pregătirea de specialitate, 
ne ocupăm ca oamenii să-și însu
șească un anumit nivel de cunoș
tințe economice pentru a cunoaște și 
a ști să acționeze asupra resorturi
lor care duc la reducerea costului 
producției de energie, determinînd, 
deci, eficienta activității noastre 
economice. Și asta deoarece, repet, 
totul depinde de oameni.

— De unde și pînă unde 
numele de Olteni pe care-1 
poartă comuna dumnea
voastră. o așezare în plină 
cimpie teleormăneană ?

— Numele atestă obirșia 
primilor locuitori care s-au 
stator'nicit aici și au în
temeiat satul, venind din 
sus, de pe Jii, așa că pe 
multi dintre urmașii lor de 
azi îi cheamă Jianu. Ca și 
pe mine : Ecaterina Jianu.

Ecaterina Jianu este pri
mărița comunei Olteni, ju
dețul Teleorman. De cinci 
ani. O întrebăm :

— Care este cea mai fru- 
realizare a comu-

mai grea 
Nu m-am 
să fac o

partid. La toate punc- 
lucrează membri de

seama de specificul în- 
aceste „puncte-cheie”

Gh. ATANASIU
aproape 

gradului de
egală în 
intensivi-

etapa ac-științific. în
o „modă" imprumutată 
o cerință obiectivă pro-

moașă 
nei ?

— O 
nici că 
gîndit
ierarhizare 
noastre, 
cu 
Și 
că 
că 
multe și felurite probleme, 
care ne fac să ne punem 
mintea la contribuție, să 
ne reconsiderăm mereu 
felul de a munci. Poate că 
realizarea cea mai impor
tantă a acestor ani — nu 
„poate", ci sigur — este 
aceea că și oamenii noștri 
au înțeles și s-au convins 
de rostul și cerințele noii 
revoluții agrare printr-un 
nbu mod de a-și gindi șl 
făuri propria bunăstare, ca 
și prosperitatea generală a 
comunei în care trăiesc și 
muncesc. în condiții de ci
vilizație tot mai apropiate 
de cele de la oraș. Olteni 
fiind la un pas de contura
rea unui nou centru agro
industrial pe harta țării. 
Dumneata ce părere ai. 
tovarășe Năstase ?

Nâstase Florian, căruia 
primărița i-a adresat în
trebarea, este secretar 
adjunct cu propaganda și 
nu stă prea mult pe gîn- 
duri pentru a răspunde :

— Amîndoi sîntem din 
partea locului și amîndoi 
am crescut, am învățat, am 
muncit și muncim în mij
locul alor noștri. Eu cred 
că nu față de acum cinci 
sau zece ani, ci chiar de 
la un an la altuL vedem 
cum consătenii noștri cresc 
o dată cu faptele lor de 
muncă sau, mai bine zis, 
rodnicia muncii sporește 
o dată cu felul lor de a 
privi lucrurile. Mai deschis, 
mai îndrăzneț, mai în cu
noștință de cauză si — nu 
spun vorbă mare — in 
spirit revoluționar. Vreți o 
dovadă concretă ? Livada 1 
Este, după opinia mea. cea 
mai bună demonstrație a 
ceea ce îndeobște numim 
spirit revoluționar în acțiu
ne. Ar trebui să mergem 
s-o vedem.

Mergem. Era un soare 
nefiresc de strălucitor pen
tru acea zi de toamnă. în

Întrebare 
se poate, 
niciodată

a realizărilor
nici a greutăților 
ne-am confruntat, 
din simplul motiv 
e tot mai dinami- 

cu

care 
asta 
viața
și mai complexă.

Unități turistice în județul Sibiu
în județul Sibiu nu

meroase locuri pito
rești îmbie la popasuri 
reconfortante. în orice 
anotimp, turiștii au la 
dispoziție 
unități de 
publică și 
dintre ele 
„Fintinița 
amplasată

atrăgătoare 
alimentație 

cazare. Una 
este cabana 
haiducului", 
la circa 8

km de comuna Avrig 
și la 17 km de Sibiu 
pe drumul național 
spre Brașov. Unitatea 
oferă locuri de cazare, 
restaurant, braserie, 
bar de zi. Cabana este 
situată într-o zonă de 
măre interes turistic, 
în orașul Agnita, com
plexul turistic „Da-

fața ochilor se desfășoară, 
in toată splendoarea ei. 
simfonia de culori a unei 
livezi tinere, viguroase, de 
toată
cireși, vișini.
pruni, piersici... Deși pri
mul rod și primul plan de 
producție s-au prevăzut 
pentru anul viitor, piersi
cul s-a dovedit cel mai 
grăbit și a adus chiar in 
această vară și toamnă ve
nituri „peste prevederi" de 
zeci și zeci de mii de lei.

— Si pe noi, specialiștii, 
ne-a surprins această vi
talitate a piersicului, pom 
cultivat în premieră prin 
părțile noastre, ca dealtfel 
și livada însăși — ne spune 
șeful fermei pomicole, in
ginerul Alexandru Budi-

frumusețea. Caiși. 
meri. peri.

prinderii „Tricotajul roșu" 
din București. La fel ca 
șefa unității. Ioana Tudor, 
toate muncitoarele sint din 
comună și din împrejurimi, 
iar hărnicia și iscusința lor 
au făcut ca o mare parte 
din lenjeria fină pe care 
o fabrică să fie solicitată și 
la export. Alte muncitoare, 
la fel de tinere și pricepu
te. reunite într-o secție de 
covoare, realizează produse 
de cea mai bună calitate, 
numai pentru export. La 
rindul lor. cei 60 de mun
citori din lotul de construc
ții drumuri și poduri 
execută lucrări atît pe raza 
comunei, cit și in împre
jurimi. așa cum muncitorii 
de la Fabrica de pîine din 
Olteni aprovizionează și

O comună

urbanizării
că II, numit astfel spre a-1 
deosebi 
xandru 
rul-șef 
agricole

De la 
ță am aflat că întreaga su
prafață de 150 de hectare 
pe care se întinde acum 
mîndrețea de livadă era. 
pină în urmă cu trei-patru 
ani. un deal arid, 
nu onesteau decît 
nișuri. Cînd s-a 
readucerea Iul în _______
productiv, nu putini au fost 
cei care și-au zis : „Cum 
să măninci mere de pe us
căciunile astea golașe ca 
podul palmei ?“. Acum ei 
sînt primii care își fac a- 
deseori drum prin apropie
rea livezii pentru a-și 
bucura privirea.

Și aici, ca și pe toate cele
2 400 hectare teren arabil 
de pe raza comunei Olteni, 
în sectorul zootehnic, care 
numără 700 de bovine si
3 500 de oi. în ferma legu
micolă, întinsă pe 30 de 
hectare, pretutindeni unde 
ei. oamenii locului, fac tot 
ce le stă în putință pentru 
obținerea unor producții 
mari și stabile, condiție 
sine qua non a întăririi 
puterii economice a locali
tății, a înaintării sale tot 
mai ferme pe calea urba
nizării.

Alături de țăranii coope
ratori, o contribuție tot 
mai însemnată la dezvolta
rea comunei o aduc mun
citorii din unitățile indus
triale. Funcționează aici o 
importantă secție a între-

de vărul său. Ale- 
Budică I. ingine- 

al cooperativei 
din comună.

el și de la primări-

pe care 
mărăci- 
hotărît 

circuitul

alte localități. Tot la Olteni 
ființează o asociație econo
mică avicolă intercoopera- 
tistă, o fermă viticolă a 
I.A.S. Zimnicea și o mare 
fermă sericicolă, care dis
pune de o plantație de 50 
hectare cu duzi. îndeletni
cire tradițională, practicată 
și în numeroase gospodării 
personale. Acestora Ii se 
adaugă numeroase unități 
ale industriei mici și pres
tatoare de servicii pentru 
populație, un atelier de re
parații auto, vulcanizare, o 
secție de construcții șl 
altele. O cifră grăitoare : 
aproape un sfert din cei 
4 000 de locuitori ai comu
nei sint cuprinși în unități 
industriale și activități ne
agricole. Multi dintre ei 
sint din cei care au renun
țat să mai facă naveta la 
întreprinderi din Alexan
dria, Roșiori de Vede sau 
București, după cum multi 
tineri au optat să lucreze 
în fermele agricole, să 
rămînă în sat. să-și înte
meieze familii. Si toate 
acestea, datorită aplicării 
de către primărie a unui 
judicios program de măsuri 
pentru folosirea cît mai 
eficientă a resurselor locale 
și a forței de muncă, pen
tru asigurarea unor condiții 
de viată tot mal bune.

Pentru că. iată, creșterea 
puterii economice a deter
minat profunde înnoiri so- 
cial-edilitare. Mai bine de 
un sfert din numărul lo
cuitorilor îl formează 
copiii și tineretul școlar. La 
dispoziția lor se află două

grădihițe, două școli și un 
liceu agroindustrial intr-un 
edificiu nou. cu săli de 
cursuri și laboratoare mo
dern utilate. Sănătatea oa- 

. menilor este asigurată de 
un dispensar-policlinic cu 
opt medici, mortalitatea 
infantilă în ultimii cinci 
ani fiind zero. Tot aici 
funcționează și o stație de 
salvare. Construirea de 
apartamente pentru specia
liști. extinderea canalizării 
și alimentării cu apă „la 
robinet", existenta unui 
cămin cultural, de fapt o 
impozantă casă de cultură, 
ale cărei formații artistice, 
în frunte cu vestitul cor 
format din aproape 100 de 
femei, sînt laureate ale 
Festivalului national „Cîn- 
tarea României". înălțarea 
unei săli de sport și ame
najarea unei mari și fru
moase baze sportive, pe 
care joacă și echipa de 
oină, cea mai bună forma
ție de acest gen din satele 
tării — sînt tot atîtea în
semne care înscriu comuna 
Olteni printre localitățile 
de frunte ale Teleormanu
lui. Cît despre acțiunile de 
bună gospodărire și înfru
musețare a așezării, cu 
casele frumoase, in culori 
pastelate, și curțile cultiva
te pină la ultima palmă de 
pămînt, am aflat că s-a 
statornicit o adevărată în
trecere între circumscripții 
si deputății acestora. Fos
tul primar. Avram Ancu, 
pensionar, medicul veteri
nar Gheorghe Leca. ingine
ra Maria Ricu. directoarea 
liceului agroindustrial. Ion 
Mărcușanu, Marin Tatomir. 
Dumitru Bădescu — sînt 
numai cîtiva din cei mai 
apropiati colaboratori ai 
primăriei, „sufletul" tu
turor acțiunilor obștii, în 
folosul obștii. Cu atît mai 
mult cu cît ajungerea la 
stadiul de oraș agroindus
trial nu mai prezintă pen
tru Olteni doar un dezide
rat, ci un fapt concret, 
înscris pe „ordinea de zi" 
a unui program complex 
de dezvoltare economico- 
eocială.

Pierdută în Imensitatea 
Cîmpiei Române, sărăcă
cioasa așezare de odinioa
ră, în care țăranii trudeau 
din, greu, comuna Olteni 
pășește acum alert și demn 
pe calea urbanizării. Si 
cetățenii din Olteni știu 
foarte bine că zestrea so- 
cial-edilitară a comunei se 
va putea îmbogăți Si viata 
lor va fi mai frumoasă 
numai și numai prin mun
ca lor. prin creșterea con
tinuă a producției și a 
productivității. în fond, 
aceasta este însăși esența 
noii revoluții agrare, din 
care decurg toate celelalte.

Petre POPA 
Stan ȘTEFAN

locuri de ca- 
camere eon- 
și un restau-

CITITORII NOȘTRI,

CORESPONDENȚII NOȘTRI

De ce tramvaiul 
irosește timpul cetățeanului?

Pe adresa redacției noastre au sosit în ultima perioadă de timp mai 
multe scrisori de la cititori, in care tint semnalate o serie de deficiente 
din activitatea întreprinderii de transport in comun din Capitală — 
I.T.B. Publicăm astăzi una din aceste scrisori, propunindu-ne ca, in zilele 
următoare, să efectuăm un raid-anchetă la fața locului, însoțiți de re
prezentanți ai controlului oamenilor muncii din mai multe întreprinderi 
din Capitală.

cia" are 
zare în 
fortabile 
rant. De la recepție 
se pot închiria diverse 
jocuri distractive.

In fotografie : ca
bana „Fintînița haidu
cului" din județul Si
biu.

în anchete publicate anterior in 
ziarul nostru, în cadrul ciclului pri
vind îmbunătățirea activității în do
meniul comerțului, s-a insistat asu
pra unor aspecte referitoare la or
ganizarea muncii, repartizarea pro
porțională a mărfurilor pe magazi
ne. atitudinea receptivă fată de 
cumpărători, accesibilitatea și efi
ciența mijloacelor publice de con
trol puse la dispoziția cetățenilor. 
Sint. desigur, probleme de o mare 
și incontestabilă însemnătate. Pe lin
gă acestea, există însă cerințe des
pre care s-ar putea spune că se află 
și trebuie să se afle la „baza-baze- 
lor“ activității comerciale : cinstea, 
corectitudinea, respectarea cu 
scrupulozitate a legilor țării și a 
normelor comerciale.

„La dispoziția oamenilor muncii, in 
ealitate de om al muncii" — astfel, 
cu această frumoasă și plastică ex
presie, și-a definit profesia unul din 
lucrătorii comerciali, șef de briga
dă fruntașă la marele magazin bucu
reștean „Bucur-Obor". Ce înseamnă 
„brigadă fruntașă" aici, la „Bucur- 
Obor". de fapt ca și în orice altă 
unitate comercială ? Bineînțeles, so
licitudine. politețe, atenție, compe
tentă. dar în primul și în primul 
rind — cinstea de om ai muncii. 
Cinstea ce caracterizează marea, co- 
vîrșitoarea majoritate a lucrătorilor 
din comerț, cinstea manifestată de 
casiera care-1 atenționează pe clien
tul distrat, sau grăbit, să-și ia res
tul „la bănuț", cinstea vînzătorului 
care cintărește „ca la farmacie" gra
majul produsului vindut — iată tră
sătura caracteristică lucrătorilor co
merciali ce au o pondere tot mai 
mare in rețeaua unităților — ab
solvenți ai școlilor de specialitate, 
bine instruiți in profesia lor. pur
tători și promotori ai eticii munci
torești înaintate.

Dar. din păcate, nu toți fac parte 
din această categorie.

Bunurile din magazin, „proprie
tatea" vinzătorului ? Un adevăr 
elementar : marfa este adusă in 
magazin spre a fi vmdută cetă
țenilor. La preț legal. Adevăr pe 
care insă gestionara Aurora Bu
turugă. de la debitul de tutun din 
Șoseaua Olteniței nr. 8, nu-1 „îm
părtășește". Zilele trecute, a primit 
spre vinzare o anumită cantitate de 
țigări de import, cu prețul de des
facere 12 Iei pachetul. Ea a pretins 
insă cumpărătorilor 15 lei. Și a vîn- 
dut. la acest preț. 500 de pachete. 
Ceea ce. practic. înseamnă că a ex
torcat din buzunarele cetățenilor 

g suma de 1 500 lei. Cum de este po

sibil ca marfa statului, adusă și re
partizată de organisme de stat, la 
preturi stabilite de stat să se vîn- 
dă pe sume decise de bunul plac al 
cuiva ? De fapt, pînă unde a mers 
numita gestionară. în mentalitatea 
de a confunda ca o proprietate perso
nală bunurile societății încredințate 
spre valorificare ? A „luat acasă" 220 
pachete de țigări din import 1 Scopul 
nu este greu de bănuit, mai ales că. 
prin anumite colțuri, iar uneori la 
vedere, trecătorii sint adesea imbiați

nă“. cu suprapreț adică. Iar cînd, la 
sesizările cetățenilor, a fost surprins, 
vînduse deja 240 pachete de unt. la 
preț de speculă. Cîștiguri de mii de 
lei. într-o singură zi ! Bani smulși 
din buzunarele concetățenilor !

False „prietenii" și „relații" deloc 
dezinteresate. Așa e firea omului : 
nu poate fără prieteni. Cu care 
să-și împărtășească o bucurie, o 
preocupare, cu care să se ajute 
în diferite împrejurări. Dar una 
sint relațiile de prietenie și alta

buit să recunoască singur că aceste 
„servicii" nu erau chiar... gratuite.

La fel. gestionara Viorica Marinov, 
de la una din unitățile de incintă 
ale C.F.R. : primind diferite cantități 
de pui tăiați. aceasta îi „sorta", a- 
dică îi* dosea, urmînd să-i vindă 
unor „prieteni" aducători de „aten
ții". Nici cumpărătorii „de rînd" (a- 
dică de la rînd) nu erau scutiți de 
plata „peșcheșului". De la numai pa
tru din ei încasase în plus suma de 
200 lei 1 Să mai arătăm că în uni-

MAI MULTĂ ORDINE, MĂI MULTĂ DISCIPLINĂ 
ÎN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR COMERCIALE !

Cinstea și corectitudinea față de cumpărători 
-norme obligatorii de comportare!

Fapte și atitudini care, deși excepții nedorite, demonstrează persistența 
unor vechi mentalități, dar și carențele activității de control

de indivizi dubioși, care le oferă a- 
semenea țigări la prețuri extrem de 
piperate, chiar cu lOOTo mai mari. 
Așa își capătă originea unul din
tre răspunsurile la întrebarea legi
timă ce și-o pun mulți cetățeni : de 
unde ajung diferiți pierde-vară — 
indivizi despre care nu s-ar putea 
spune că disoun de reprezentanțe 
de... comerț exterior — în posesia 
unor mărfuri aduse din import ? ! 
Iar dacă respectiva gestionară a fost 
prinsă cu înstrăinări de mărfuri de 
asemenea proporții, nu este greu de 
înțeles ce „gură de scurgere" a pro
vocat in rețeaua de distribuție, cită 
marfă a fost astfel înstrăinată de-a 
lungul timpului și cș „rarefiere" ar
tificială de produse a provocat.

într-un alt capăt al orașului, la 
Buftea, vinzătorul Florea Dumitres
cu. de la magazinul alimentar, a gă
sit un alt mijloc de a specula bu
nurile statului : pur și simplu, n-a 
mai adus marfa in magazin, ci a 
vindut-o direct din... depozit. Bine
înțeles, nu oricui, ci „pe sprincea-

raporturile de muncă, de servi
ciu. Transpus în planul comerțu
lui. acest adevăr se exprimă in o- 
bligativitatea lucrătorului din acest 
domeniu de a-i considera pe toți 
cumpărătorii, pe toți cetățenii la fel. 
Fără nici un fel de preferințe. Căci 
dacă în fata legii toți cetățenii sint 
egali, cu atit mai mult — în fata 
unui vînzător din comerț. De fapt, 
vînzarea preferențială, chiar ascun
să sub etichete onorabile de „priete
nie", înseamnă o abatere de la nor
mele comerțului și se traduce, a- 
proape invariabil, prin necinste pa
tentată. speculă. Tocmai sub aceste 
etichete de „prietenie", „bune rela
ții" a încercat să-și ascundă infrac
țiunea gestionarul Anton Dumitres
cu. de la centrul de carne din bu
levardul Muncii 90, aparținind de 
I.C.L. Alimentara 2. Cînd primea 
marfă, acesta „rezerva" (adică do
sea) mari cantități de carne pentru 
unii „prieteni", sau „cunoscuți". Pină 
cind. surprins cu marfa dosită, a tre-

tatea respectivă există — cel puțin 
pe hirtie — o echipă de control al 
oamenilor muncii ? 1
„Golul de marfă" și plinul din 
propriul buzunar. Organele de re
sort ale statului, organele comer
ciale de diferite niveluri depun 
eforturi reale și intense pentru 
a se asigura o aprovizionare flu
entă cu mărfuri, în cantități cores
punzătoare, de diferite sortimen
te. Contrapuse acestor eforturi sînt 
practicile ce pot provoca artificial 
„goluri" de aprovizionare. Practici 
care urmăresc un singur scop : ob
ținerea de venituri fără muncă, pe 
seama cetățenilor. Unul din aseme
nea „goluri" — la magazinul „Ma
terna", aparținind de I.C.L. „Mater
na". Gestionarul, Marian Popescu, 
primise cantitățile comandate de pan
tofi tip „Adidas". Dar cum a pri
mit marfa, a și pus-o la „adăpost". 
La cerințele (diferite) ale cumpără
torilor (diferiți) răspunsul era „N-a
vem !“. Adică — gol de aproviziona
re. Dar „golul" dispărea imediat ce

se convingea că solicitantul îl va 
„răsplăti" pentru... efort. Așa a în
casat de Ia un cetățean suma de 440 
lei in plus, pentru că-i găsise „un
deva" încălțămintea cerută : patru 
perechi de patru măsuri. Iar unde
va. „la întuneric", mai avea puse 
„de-o parte" 76 perechi de aseme
nea pantofi ! înmulțiți cifrele 76 cu 
110 lei. cît îi aducea-n propriul bu
zunar fiecare pereche, și veți obține 
o imagine — incompletă — asupra 
cîștigului ilicit numai din respecti
va partidă de mărfuri. Or. insul, pus 
pe căpătuială, abia se dedulcise în 
crearea de „goluri" artificiale !

Cind controlul nu-i la post ne
cinstea iese-n vitrină. De necre
zut, dar adevărat : la magazinul 
„Tehnometal" din strada It. av. 
Radu Beller, serviciile de masă 
expuse în vitrină erau însoțite de 
etichete cu prețuri considerabil mai 
mari decît cele legale. Fapt desco
perit în urma sesizării unui cetățean 
căruia vînzătoarele Iuliana Velciu și 
Margareta Florea-Voicu îi pretinse- 
seră pentru un serviciu de farfurii 
cu 250 lei în plus, adică peste pre
turile (și ele umflate I). afișate în 
vitrină. Deci o dublă fraudă. Cum 
este posibil așa ceva ? Răspunsul se 
impune de la sine ; prin lipsa con
trolului. Sau. dacă a existat vreun 
control, calitatea, răspunderea și 
corectitudinea lui s-au văzut încă 
din... vitrină.

★
Subliniind încă o dată că aseme

nea cazuri contrastează cu atitudi
nea și comportarea marii majorități 
a lucrătorilor comerciali si ar fi 
nejust ca pe marginea lor să se tra
gă concluzii generalizante. trebuie 
totuși arătat că existența unor ast
fel de practici denotă persistența unei 
slabe activități politico-educative, 
coroborate cu lipsa unui control sis
tematic. Iar faptul că. asemenea ca
zuri au un caracter izolat nu poate 
constitui un argument pentru tole
rantă. Pentru că. în comerțul socia
list. n-au ce căuta elemente incorecte, 
inși puși pe înavuțire, pe cîștig fără 
muncă, pe furtișaguri. Iar mentali
tățile de minimalizare, de cocoloși- 
re a unor asemenea lapte care se 
mai manifestă in acest domeniu con
stituie tocmai un factor favorizant 
de perpetuare a lor.

Laurențiu DUȚA 
Gheorghe GRAURE

Ceva se întîmplă în 
ultimul timp cu trans
portul în comun din 
Capitală. Aproape in 
toate cartierele, la ore 
din cele mai diferite, 
în stațiile I.T.B. lu
mea așteaptă autobu
ze, tramvaie sau tro
leibuze care... uită să 
vină la timp. E ade
vărat, metroul face 
excepție. Dar, in cazul 
nostru, greșește cine 
ar crede că unul din 
punctele terminus ale 
trenului metropolitan 
bucureștean aflindu-se 
în fata porților uzi
nei noastre, problema 
transportului miilor 
de oameni la și de la 
muncă este rezolvată. 
Este foarte adevărat 
că mulți oameni care 
locuiesc pe direcțiile 
pe care circulă me
troul și-au văzut re
zolvată o problemă. 
Așa sint cei din car
tierele Titan, Balta 
Albă, Dristor și altele.

Ce facem însă, noi. 
cei care locuim în Co- 
lentina, Mihai 'Bravu, 
Obor sau Pantelimon?

învățat de-o viață 
să fiu in uzină cu o 
oră înainte de începe

rea programului pen
tru a-mi pregăti ziua 
— și ca mina sint 
foarte mulți — mă 
scol la timp și plec 
de acasă dis-de-dimi- 
neață. Urci la stația 
Pantelimon într-un 24 
sau 36, singurele care 
merg înspre uzină, 
dacă cumva vine vre
unul. Dar nu vine nici 
unul. Stai in stație și 
aștepți zeci de minu
te. cînd. în sfîrsit. a- 
pare un 36. Vara, 
vară..., dar acum nu 
vine vara. Te cațări 
cum poți și ajungi la 
uzină cu sufletul la 
gură, gîfîind. în acest 
timp, nici un 24, deși 
sint și zile cînd vin 
unul după altul. Aș- 
teptînd îți trec prin 
față 6 vagoane pe li
nia 14, care ies din 
depou. 5 de pe linia 33, 
și 4 de pe linia 49, 
toate goale sau cu 
7—8 pasageri, toate 
mergînd insă spre 
Granitul, ca și cum in 
direcția aceea a.r fi 
concentrate laolaltă 
toate uzinele din Ca
pitală.

Ce ne facem atunci? 
Cum să facem să a- 
jungem Ia uzină cu 
capul limpede și fără

nervi, ca să putem 
gindi lucid la proble
mele tehnice sau de 
organizare, care să ne 
aducă sporurile de 
producție pe care le 
dorim ? Ce se întîm- 
plă cu mijloacele de 
transport în comun, 
cu orarul lor. cu dis
ciplina lor, cu contro
lul pe teren al cadre
lor lor de conducere, 
cu analizele făcute, cu 
măsurile anunțate, cu 
angajamentele luate ?

Eu atît am avut de 
spus. $i o rugăminte :

Adresînd undeva, 
mai demult, o scri
soare în care criticam 
Direcția de telefoane, 
scrisoarea a fost tri
misă — contrar pre
vederilor legii — la 
Telefoane. Pe dv. vă 
rog să nu trimiteți a- 
ceastă scrisoare spre 
rezolvare la I.T.B., 
deoarece aș risca 
pe viitor, să merg la 
uzină — alături de 
alți colegi — ca și 
pînă acum. Adică, 
pierzînd pe drum mult 
timp.

Marian AVRAM 
Uzina „23 August”, 
București

Pentru locuitorii din Poenari
Riul Topolog a fost pentru co

muna noastră aducător de foloase. 
Pe malurile lui au înflorit sate cu 
case frumoase și oameni gospo
dari, cu o cooperativă agricolă de 
producție care s-a dezvoltat con
tinuu. Este drept că, de multe ori, 
Topologul ne-a adus și necazuri, 
mai ales în perioada viiturilor. 
Astăzi însă, riul a fost domolit. 
Cu ajutorul sătenilor și al statului 
s-au făcut lucrări de amenajare a 
malurilor și s-au plantat pomi 
pentru consolidarea lor, s-a con
struit un pod din beton peste apă, 
lung de 120 m. Pentru frumusețea 
lui,' consătenii mei l-au numit

chiar „Podul Grant". Nu știu dacă 
arată ca cel din Capitală, dar 
Toader Marin, Ion Bucătaru si 
mulți alții din cei care l-au ridicat 
așa îl numesc. Tot cu sprijinul 
sătenilor s-au construit încă alte 
șapte podețe pe șoseaua județeană, 
care leagă comuna de șoseaua na
țională. Prin eforturile lor și ale 
lucrătorilor de la întreprinderea 
județeană de drumuri și poduri 
Argeș s-au mai asfaltat 3 km de 
șosea, urmînd ca alți 5 km în 
zona Vărzaru să fie terminați în 
curînd.

Ion RUNCEANU
comuna Poenari, județul Argeș

Pe scurt, din scrisori
• Materiale refolosibile — reintegrate în circuitul economic. Colecti

vele unităților componente ale Regionalei de căi ferate Iași au colectat 
și predat in acest an peste 600 tone fier vechi, peste 1000 tone fontă, 130 
tone plumb și oxid de plumb, 11 tone cupru, 9 tone bronz, peste 7 tone 
aluminiu, 5 tone alamă, 240 tone uleiuri uzate, 70 tone hîrtie și cartoane 
vechi etc. (Ion Birsan. tehnician C.F.R.. lași). • O nouă brutărie va fi 
in curînd dată in funcțiune în comuna Gogoșu. județul Dolj. Construită 
cu forte locale, clădirea se află în prezent in stadiul de finisare. (Eugen 
ștomlega, Craiova) • Propunem organelor C.F.R. de resort să analizeze 
posibilitatea ca în halta Braniștea casa de bilete să fie deschisă și după- 
amiaza. în prezent aceasta funcționează doar intre orele 6—14, iar 
pentru trenurile de după-amiazâ sau noaptea călătorii n-au cum își pro
cura bilete. (Sandu Giurgea, comuna Braniștea, județul Galați)
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Creșterea răspunderii organelor financiare Natura îmbogățită cu ajutorul... naturii!
în sporirea

z
eficientei utilizării resurselor

J

economiei
Economia noastră se află într-o e- 

tapă de dezvoltare intensivă, calita
tivă, în care se pune un accent deo
sebit pe sporirea eficienței activită
ții care se desfășoară in toate dome
niile vieții economico-sociale. In 
concepția partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, înfăptui
rea obiectivelor de această natură 
stabilite la cel de-al XHI-lea forum 
al comuniștilor este strîns legată de 
întărirea autogestiunii și autocondu
cerii muncitorești, de aplicarea con
secventă, cu răspundere, competență 
și spirit revoluționar a mecanismu
lui economico-financiar. „Este ne
voie — arăta secretarul genera! al 
partidului — de o schimbare radica
lă a concepțiilor în 
ciar și al activi
tății eeonomice. 
Pentru noi. pro
blema revoluției 
în domeniul fi
nanciar și econo
mic este de o ac
tualitate imedia
tă și trebuie să 
o înfăptuim foar
te rapid și cu 
toată fermitatea".

Pornind de la aceste cerințe deose
bit de importante, de la realitățile 
din activitatea economică, secretarul 
general al partidului a făcut o cri
tică severă la adresa factorilor de 
răspundere din unitățile economice 
și forurilor de resort, și in primul 
rind a cadrelor de conducere și . a 
aparatului financiar-contabil, pentru 
neajunsurile care s-au manifestat in 
utilizarea resurselor materiale și fi
nanciare, in îndeplinirea programe
lor de ridicare a eficienței și renta
bilității producției, în general in a- 
plioarea mecanismului economico-fi- 
nanciar ; mentalitatea că e bine să 
avem un nou mecanism economico- 
financiar, dar să-1 aplicăm tot pe cel 
vechi s-a dovedit a fi cit se poate 
de păgubitoare și trebuie să dispară 
neintirziat, cu desăvîrșire.

Desigur, importante răspunderi 
pentru neajunsurile existente, dar, 
deopotrivă, și sarcini deosebite pen
tru înfăptuirea revoluției în acest 
domeniu la care se referea secreta
rul general al partidului revin apa
ratului Ministerului Finanțelor, in 
mina căruia se află pîrghii și in
strumente ale mecanismului econo- 
mico-financiar care — mînuite cu 
pricepere și fermitate — trebuie să 
asigure intărirea ordinii și discipli
nei, a legalității, manifestarea unui 
deplin spirit gospodăresc in utiliza
rea resurselor materiale și financia
re ale economiei, determinînd, în

domeniul l'inan-

fiecare întreprindere, creșterea efi
cientei producției, sporirea autofi
nanțării, îndeplinirea riguroasă a 
obligațiilor fată de societate și față 
de propriile colective de muncă.

Se pune firesc întrebarea : ce tre
buie întreprins în acest scop ? Răs
punsul este clar : trebuie să se în
ceapă cu Schimbarea radicală a 
stilului și metodelor de muncă ale co
muniștilor, ale tuturor lucrătorilor 
din acest aparat. A fost concluzia 
esențială care s-a desprins la dezba
terile din cadrul plenarei comitetu
lui de partid al Ministerului Finan
țelor.

LOCUL DE MUNCĂ — ÎNTRE
PRINDEREA, acolo unde se hotă
răște soarta producției și a eficien
ței, unde se utilizează efectiv resur-

rea directă a noastră, a organelor 
centrale".

Reluind ldeea, tovarășul Nicolae 
Săndulescu, din direcția veniturilor 
statului, a concretizat și o serie de 
domenii în care este necesar să se 
simtă sprijinul direct al lucrătorilor 
din "Ministerul Finanțelor : efectua
rea de analize, împreună cu orga
nele bancare, in unitățile care nu-și 
îndeplinesc obligațiile față de buge
tul statului, față de societate. De 
asemenea, analiza propunerilor de 
prețuri, prezentate de ministere, 
centrale și întreprinderi, să se facă, 
în marea majoritate a cazurilor, in 
unitățile productive, unde există 
toate elementele necesare unei ve
rificări aprofundate și unde se poa
te discuta cu toți ■ce pot

13 re- 
costuri-

Cerințe ale mecanismului
economico-financiar

sele materiale și financiare ale eco
nomiei! „Trebuie să ne organizăm 
mai bine activitatea pentru a spri
jini efectiv unitățile economice si 
ministerele de ramură, astfel ca 
pretutindeni să se înțeleagă pe de
plin exigențele mecanismului eco
nomico-financiar și să se aplice 
neabătut reglementările legale, pro
gramul de perfecționare a finanțării 
și creditării — a spus tovarășul Va- 
silc Gheorghiu, din direcția finanță
rii industriei, construcțiilor și trans
porturilor. Este foarte adevărat că 
în ultima perioadă cea mai mare 
parte a activității noastre s-a des
fășurat la centru și in ministerele 
economice. Apreciem , că am depus o 
muncă utilă, legată de perfectiona
rea mecanismului eeonomico-finan- 
•ciar și de introducerea unor instru
mente de planificare șl urmărire a 
creșterii eficienței economice. Sîn- 
tem însă comuniști și trebuie să re
cunoaștem deschis, și să tragem toa
te învățămintele din aceasta, că se 
impune o activitate mai susținută in 
întreprinderi pentru sprijinirea rea
lizării planurilor de finanțare a ac
tivității economico-sociale pe. baza 
autoconducerii și autogestiunii. Nu 
trebuie să lăsăm totul pe seama 
aparatului financiar-bancar din te
ritoriu, pentru că sint multe .și com
plexe problemele la care nu se poa
te găsi o soluție eficientă, adopta o 
decizie operantă decit prin implica-

Producție fizică peste prevederi
Colectivele de oameni, ai muncii 

din industria județului Galați, pu
ternic mobilizate pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate in întrecerea so
cialistă. au obținut de la începutul 
anului și pînă acum rezultate deo
sebite în activitatea de producție.

— Este de remarcat — ne spune 
Mișu Dobrotâ, vicepreședintele 
consiliului județean de control 
muncitoresc al activității economi
ce și sociale — efortul făcut pen
tru îmbunătățirea și modernizarea 
proceselor de fabricație, care a con-

dus la creșterea productivității 
muncii și. implicit, la obținerea u- 
nor importante cantități suplimen
tare de producție fizică peste plan. 
Astfel, între altele, s-au realizat, 
peste prevederile de plan. 85 00(1 
tone cocs metalurgic, 2 000 tone 
profile formate la rece, 8 300 mdtri 
cubi panouri mari din beton ar
mat, utilaje tehnologice pentru 
industria alimentară, importante 
cantități de mașini și utilaje teh
nologice pentru agricultură și sil
vicultură. confecții textile și altele. 
(Ștefan Dimitriu).

Creșteri substanțiale ale productivității muncii
Preocupările oamenilor muncii 

de la întreprinderea de panouri și 
tablouri electrice din municipiul 
Alexandria pentru perfecționarea 
organizării producției și a muncii, 
modernizarea tehnologiilor de fa
bricație, folosirea la capacitate a 
mașinilor și utilajelor din dotare 
au făcut ca productivitatea muncii 
să fie mai mare cu 
fiecare lucrător, față 
planificate. Pe această 
obținute suplimentar 
ce a trecut din acest

4 558 lei de 
de sarcinile 
bază au fost 
in perioada 
an mijloace

de automatizări electrotehnice Și 
electronice in valoare de peste 30 
milioane lei. Sporuri substanțiale 
ale productivității muncii au ob
ținut și alte colective de muncă, 
printre care cele de la întreprin
derea de mașini electrice Turnu 
Măgurele. întreprinderea textilă 
„Teleormanul'1 si întreprinderea d'' 
tricotaje din Roșiori de Vede, în
treprinderea textilă Zimnicea, în
treprinderea de aparataje și. acce
sorii Alexandria. (Stan Ștefan).

ta ctorii 
contribui 
ducerea 
lor și la stabili
rea unor preturi 
judicioase. „Să 
recunoaștem, pinâ 
în prezent — re
lata vorbitorul — 
aceste analize 
s-au efectuat mai 
mult din birou, 
pe baza datelor 

prezentate Comitetului de Stat 
■ pentru Preturi. Or. necesitatea 

dezbaterii la fata locului a do
cumentațiilor de preț rezultă si 
din făptui că, așa cum practica a 
dovedit, unele întreprinderi, cen
trale și ministere caută să rezolve 
pe caiea prețurilor, și nu pe căi eco
nomice, problemele legate de reali
zarea producției, reducerea costuri
lor și creșterea rentabilității și be
neficiilor. Și vom putea fi cu ade
vărat exigenți și convingători în ac
țiunile noastre, impunlnd respecta
rea normativelor economico-finan- 
ciare. numai dacă vom fi în deplină 
cunoștință de cauză".

PÎRGHIILE ȘI INSTRUMENTELE 
MECANISMULUI ECONOMICO- 
FINANCIAR — FOLOSITE RIGU
ROS. „Analiza critică. în spirit re
voluționar a propriei activități scoa
te in 
tenta 
lism 
cini, _____
sat încă de concepția învechită po
trivit căreia, fondurile fiind apro
bate prin buget, finanțarea trebuie 
să se desfășoare oricum, ca un lu
cru de la sine înțeles — a precizat 
tovarășa Dorina Moșoiu, din direc
ția finanțării acțiunilor social-cul- 
turale. Poate și dintr-o insuficientă 
informare, din necunoașterea la 
fața locului a unor' realități, prea 
des devenim adepții unor titulari de 
plăn 
unor 
ne-arp 
cind 
fundamentării 
citări au demonstrat că există încă 
însemnate rezerve interne in multe 
unități pentru evitarea unor cheltu
ieli suplimentare. Din păcate, și 
aparatul financiar din teritoriu se 
situează pe asemenea poziții-ale mi
nimei rezistente sau ale sprijinirii 
fără rezerve a unor cereri de majo
rare a cheltuielilor sau de diminu
are a veniturilor. O astfel de prac- 

acceptată de 
să ne modi- 
de muncă, 
o activitate 

. intensă in unități, pentru înțelege
rea și aplicarea corectă, neabătută a 
noilor măsuri de perfecționare a 
mecanismului economico-financiar 
să îndeplinim un rol activ în înfăp
tuirea politicii 
niul financiar".

O concluzie 
fost reluată și 
vorbitori.

tntr-un articol viitor ne vom re
feri la alte aspecte importante le
gate de îndeplinirea cu înaltă răs
pundere a îndatoririlor care revin 
Comuniștilor, cadrelor din minister, 
organelor financiare pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pentru spori
rea eficienței utilizării resurselor 
economiei.

Corneliu CĂRLAN

Curtea Stațiunii de cercetare și 
producție pomicolă Strejești-Sîmbu
rești din județul Olt. transformată 
într-un vast cîmp de cercetare, ți se 
înfățișează la început ca o livadă, 
dar nu una obișnuită. Fiindcă în fapt 
este vorba de un lanț de livezi, mult 
diferite de cele pe care le cunoaștem. 
Pomii la distanțe mari, așa cum ii 
vedeam în livezile clasice, au fost în
desiți mult, incit au ajuns aproape 
unul de altul. Sint livezi denumite 
în limbajul de specialitate „inten
sive" și „superintensive".- La vre
mea ‘culesului, acești pomi cu ta
lie mică, dar — așa cum arătam — 
foarte deși, erau incărcați de fruc
te. Sînt cu adevărat pomi la care 
trebuie să te duci cu sacul. Din 
cele 4 229 hectare ale Stațiunii de 
cercetare și producție pomicolă Stre- 
jești-Simburești, 2000 hectare sînt 
plantații pomicole. 1 078 hectare vii, 
iar restul — teren arabil și pășuni 
naturale. Ce se face in acest loc, 
unde sute de hectare de pomi se a- 
pleacă sub povara roadelor ?

„Se face cercetare si. in egală mă
sură, producție — afirma inginerul 
Ioniță Nicolaescu, directorul stațiunii. 
Unitatea noastră este o unitate de 
cercetare și este deci normal să fa
cem cercetare. Dar cercetare care 
rezolvă probleme ale activității prac
tice. Dacă un cercetător vine ■ cu o 
propunere bună, cu aplicabilitate 
practică imediată sau de perspectivă, 
este susținut, 
de acord însă să 
tare de dragul cercetării, așa cum 
se obișnuiseră unii mâsurînd si pe 
fată și pe dos dimensiunile unei 
frunze. La noi, intre tematicile de 
cercetare un Ioc important ocupă cul
tivarea prunului, specie pomicolă ne
glijată multi ani la rind. In toate 
stațiunile de profil, pe primul 
a) cercetărilor era mărul. Dar la 
nu erau probleme necunoscute, 
cînd la

facem cercetări să urmărim rezolva
rea acestor probleme. Unele au fost 
soluționate, iar rezultatele — extinse 
in unitățile agricole. Ca urmare a 
sporirii recoltelor in unitățile agrico
le. în acest an județul Olt a asigurat 
bună parte din producția de prune li
vrată la export pe ansamblul tării. 
Am organizat și o sesiune anuală — 
„Zilele prunului", care a ajuns în 
acest an la cea de-a treia ediție. 
Veți zice, totuși, de ce vă țineți atîta

copil. 
zintă 
cest domeniu. Cu ajutorul specialiști
lor care lucrează aici aflăm cîteva 
detalii despre metodele practicate. în 
ultimii ani, oamenii de știință au 
perfecționat tehnici care accelerează 
considerabil procesul de obținere a 
noi soiuri de plante și permit o se
lecție mai exactă a exemplarelor cu 
însușiri biologice superioare. Cunos
cută sub denumirea de „cultură de

„Culturile de țesuturi" repre- 
ultima noutate a tehnicii în a-

încurajat. Nu sint 
se facă cerce

Studii și aplicații
în laboratoarele

de mare randament
și livezile stațiunii

de cercetare și producție pomicolă
Strejești-Sîmburești, județul Olt

de prunul acesta ? Să mergem în
tr-un fel de laborator si să vedeți 
ce probleme majore ne preocupă...".

Urmind îndemnul directorului, par
curgem pe rind laboratoarele, unde 
ne explicăm de la prima vedere de 
ce directorul îi spunea „Un fel de“, 
pentru că in realitate acestea sînt atît 
secții de cercetare, cît și de producție.

CULTURA DE ȚESUTURI — 
ECHIVALENTUL BOTANIC AL LA
SERULUI. Afirmația trebuie jude
cată prin prisma revoluționării teh
nicii aplicate in domeniul înmulțirii 
plantelor. Ne aflăm într-un labora
tor care pare o pepinieră în minia
tură. Aici plantele cresc în niște fla
coane de sticlă incit o persoană ne
avizată a? crede că este

evidență multe lipsuri, exis- 
unui automatism și forma

lii îndeplinirea anumitor sar- 
faptul că nu ne-am debara-

care solicită suplimentarea 
cheltuieli ; or. nu o dată 
aflat intr-o situație jenantă, 

analizele ulterioare asupra 
unor asemenea Soli-

tică nu mai poate fi 
acum înainte. Trebuie 
ficăm radical * stilul 
adică să desfășurăm

partidului in dome-

importantă, care a 
dezvoltată și de alti

Ne-am zis că un iocprun de

Livada „superintensivâ" a Stațiunii de cercetare si producție pomicolă Stre- 
jești-Simburești, județul Olt

înainte de termen
Tînărul colectiv de 

oameni ai muncii din 
întreprinderea de uti
laje pentru prelucra
rea cauciucului Băicoi 
a reușit să realizeze 
integral înainte de 
termen planul la pro
ducția fizica! pe între
gul an. preliminind 
obținerea unei pro
ducții suplimentare de 
aproape 400 tone uti
laje tehnologice pen
tru industria chimică 
si petrochimică. Intre 
utilajele . livrate bene
ficiarilor se înscriu si 
două premiere tehni
ce. pe care ni le-a 
prezentat Valentin

planul integral realizat
Sava. directorul ad
junct al unității :

— Printre cele 18 
mașini și utilaie asi
milate de la incepu
tul anului in între
prinderea noastră -e 
numără și mașina de 
confecționat
trapezoidale lungi 
care am livrat-o 
aceste zile Fabricii 
articole 
cauciuc
Humorului, 
fel s-a 
import, utilajul pro
dus de noi avind ca
racteristici superioare 
celor aflate în exploa
tare. contribuind la

curele 
pe 
rn 
de 
de 

Gura
tehnice
din 

în acest 
renunțat la

valorificarea superi
oară a materiilor pri
me și sporind 
de produse din 
ciuc obținute in 
O a doua premieră fi
nalizată in aceste zile 
este mașina de confec
ționat anvelope trac
tor spate, destinată- 
întreprinderii de an
velope „Victoria" Ho
rești. care are ca 
principale caracteris
tici tehnice o fiabili
tate ridicată a ele
mentelor de automati
zare si mecanice si un 
consum redus de 
energie. (Ioan Mari
nescu).

țesuturi", noua tehnică permite ob
ținerea unui număr de indivizi, care 
provin de la plante deosebit de pro
ductive, fără a mai aștepta ca acestea 
să ajungă la maturitate. în plus, da
torită faptului că celulele necesare 
înmulțirii sint recoltate — mai exact 
prelevate, după limbajul de speciali
tate — din virfurile lăstarilor, des- 
cendenții nu mai sînt purtători de 
boli virotice. imposibil de evitat si 
de combătut prin înmulțirea vegeta
tivă. Aplicațiile acestei tehnici sînt 
numeroase, incit unii specialiști au 
numit „cultura de țesuturi" echiva
lentul botanic al lasertilui. Această 
metodă nouă se practică în diferite 
locuri din țară : pentru înmulțirea 
căpșunului și a pomilor fructiferi — 
la Institutul de cercetări pentru po
micultură Mărăcineni ; a legumelor 
— la Institutul de legumicultură Vi
dra : a florilor — la întreprinderea 
de sere Codlea si Stațiunea de cer
cetări pomicole Cluj, a unor specii 
forestiere — la institutul de specia
litate. Aici la stațiunea de la Stre- 
jești se înmulțesc prin această me
todă soiuri și portaltoi de prun si 
de căpșun.

Sub un așa-zis clopot de sticlă, 
într-un 
creștere 
zate in 
și apoi 
sticlă, 
mediu 
cu o serie de stimulatori de creș
tere. Aceste flacoane, așezate pa 
rafturi, sint iluminate și încălzite co
respunzător, incit plantele au con
diții optime de creștere. Aflate în 
diferite stadii de dezvoltare, poți ve
dea cum din minusculele particule 
de viață cresc plante uniforme si cu 
aceleași însușiri. Cercetătoarea Poli
na Tudor, care conduce aceasta acti
vitate, ne spune că în funcție de ca
pacitatea de multiplicare a fiecărei 
plante, dintr-un singur meristem se 
pot obține zeci de mii de plante.' în 
sala de creștere se află circa 2 000 ■ 
plante de prun și 20 000 plante de 
căpșun.

ÎN LOC DE SUBSTANȚE CHIMI
CE POLUANTE. INSECTE UTILE. 
Ne îndreptăm spre sectorul care are 
drept obiectiv păstrarea sănătății 
pomilor fructiferi. Din nou cerce
tătorii ne ajută să înțelegem obiec
tivul activității ce se desfășoară în 
încăperea la intrarea căreia este 
scris : „Stație-nilot pentru produ
cerea industrială a entomofagilor". 
Cercetările științifice au creat posi
bilități ca la combaterea insectelor 
care, atacă plantele de cultură să nu 
se mai folosească substanțe chimice, 
ele fiind înlocuite prin metode biolo-

mediu steril, virfurile de 
ale plantelor sint divi- 
părți extrem de mici 

plantate in flacoane de 
unde se dezvoltă pe un 
nutritiv complex, completat

gice, Apelarea la aceste metode este 
determinată de faptul că extinderea 
insecticidelor duce la toxicizarea me
diului înconjurător, la distrugerea 
faunei folositoare, la modificarea 
echilibrului natural. „Natura însăși 
posedă armele cu care putem dis
truge dăunătorii plantelor cultivate 
— ne spune inginerul Ibn Pascu. In , 
cadrul preocupărilor noastre ur
mărim combaterea biologică a dăună
torilor la pomii fructiferi, deocam
dată la prun". Ne este înfățișată teh
nica folosită. în instalații speciale sa 
înmulțesc anumite specii de insecta 
care distrug viermii dăunători pomi
lor fructiferi. Instalația de la Stre- 
jești a depășit faza de laborator, 
fiind o stație pentru producerea pe 
scară largă a entomofagilor — o bio- 
fabrică. In încăperea respectivă se 
găsesc 4 linii tehnologice in care se 
înmulțește molia cerealelor. Fluturii 
iși depun ouăle, care apoi sînt strinse 
și infestate de către o viespe minus
culă. Capcana pentru dăunători este 
gata. Ouăle parazitate din care vor 
ieși viespi sînt lansate în livadă cînd 
se constată apariția masivă a flutu
rilor viermilor dăunători. Dăunătorul 
este distrus în totalitate. Pe această 
cale se renunță la aplicarea trata
mentelor chimice, ingustîndu-se din 
ce in ce mai mult necesitatea folo
sirii acestor substanțe. Ce s-a reali
zat în această direcție la Strejești nu 
mai este doar o temă de cercetare, 
ci o activitate de producție, mai exact 
de producere a acestor insecte, în 
cazul de față viespea Trichogramma, 
care distruge dăunătorii din planta
țiile pomicole. în acest an s-au făcut 
lansări pe 100 hectare, însă capaci
tatea stației este proiectată pentru a 
asigura, printr-o singură șarjă de 
producție, viespile necesare comba
terii dăunătorilor ne 10 000 hectare 
de livezi.

CĂLDURĂ SOLARĂ A FOST PU
SĂ LA LUCRU. Consemnăm o reali
zare care vine să încununeze munca 
pomicultorului. și anume folosirea 
energiei solare la deshidratarea fruc
telor. Pe acoperișul unei clădiri care 
adăpostește uscătorul a fost montată 
instalația de captare a căldurii solare 
în suprafață de 640 metri pătrați. 
Aici temperatura aerului existentă 
afară se dublează. Un ventilator ve
hiculează aerul în instalația în care 
se află fructele la uscat. Cînd tem
peratura de afară nu este suficientă, 
se completează prin încălzirea aeru
lui într-un cuptor în care se ard ra
muri de pomi, corzi de viță de vie, 
diferite deșeuri de lemn. Instalația 
poate fi folosită cea mai mare parte 
a anului la deshidratarea fructelor : 
.cireșe, vișine, prune si țerminînd cu 
merele si perele.

Cite nu pot fi văzute in livezile 
stațiunii ! Realizări științifice cu 
aplicabilitate practică în unitățile 
agricole. Amintim doar că cercetă
torii de la Strejești au rezolvat nu
meroase probleme legate de organi
zarea livezilor intensive de pomi 
fructiferi, de aplicare a tehnologiilor 
noi de lucrare a solului în livezi, de 
aplicare a îngrășămintelor. Iată și 
realizări care interesează pe pomicul- 
torul amator : tipuri de livadă inten
sivă organizată in grădina de lingă 
casă. Sînt pomi cultivați pe spalieri. 
cu desimi ce variază de la 1 250 la 
4 000 la hectar. Sau de „livadă-pa- 
jiște", in care se cultivă 90 000 de 
pomi la hectar, tăierile făcindu-se 
„la ras", la suprafața pămîntului, 
cum ai recolta cu combina un lan 
de porumb.

Tot ce s-a înfăptuit șici, la 
Strejești, parte integrantă a activi- 

■ tății de cercetare științifică desfășu
rată în țara noastră, demonstrează ce 
lucruri utile pot fi înfăptuite cînd a- 
ceasta este bine condusă.

Ioan HERTEG 
Aurel PAPADIUC

gama 
cau- 
țarâ.

Țării—cît mai mult țiței!
(Urmare din pag. I)

FIERUL VECHINIMIC SĂ NU SE PIARDĂRECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA materie primă mereu nouă

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
$1 REFOLOSIT IN ECONOMIE

Tornind <le la însemnătatea economică cu totul deosebită a intro
ducerii in circuitul productiv a fierului vechi, in ziarul „Scinteia" au 
fost publicate recent două articole in care s-au ridicat unele probleme 
privind răspunderile care revin in această direcție cercetării, proiectării 
de utilaje și unităților metalurgice. în continuarea ciclului de articole pe 
această temă ne vom referi astăzi la o problemă deosebit de importantă, 
și anume modul in care este livrat 
specializate.

în ultima perioadă, proporția 
fierului vechi folosit la elaborarea 
oțelului a crescut constant, ceea ce 
a determinat micșorarea consumului 
specific de tontă și cocs. Un lucru 

Pentru ca 
să crească

și pregătit fierul vechi in unitățile

trebuie insă subliniat, 
proporția fierului vechi 
este necesar ca această resursă de 
care dispunem in cantități însemnate 
să fie judicios folosită. Dar să vedem 
cum este organizată și cum se des
fășoară activitatea in două secții 
specializate din cadrul combinatelor 
siderurgice din Galați și Reșița.

Spiritul gospodăresc 
la înălțime — rezultate 

pe măsură
Așa da ! Aceasta este concluzia 

care se desprinde în urma raidului 
efectuat la secția de pregătire a 
metalelor din cadrul Combinatului 
siderurgic Galați. Concret, aici am ' 
putut constata că activitatea de pre
gătire a fierului vechi în vederea 
introducerii lui in circuitul produc
tiv este exemplar organizată,

— Datoria noastră este de a asigu
ra fierul vechi pentru oțelăriile din 
combinat — ne spune inginerul Ion 
'I ătaru. șeful secției. Zilnic primim 
de pe platforma combinatului, în 
special de la laminoare si oțelării 
însemnate cantități de fier vechi. 
Prima activitate este sortarea pe 
mărci de oțeluri. In această direcție 
există o disci#iină severă, resturile 
metalice primite din combinat, con-

form instrucțiunilor stabilite de con
ducerea unității, sînt repartizate pe 
cinci grupe, in funcție de elementele 
de aliere. Fiecare vagon cu fier 
vechi este însoțit de buletinul de 
calitate avizat de controlul tehnic 
de calitate al secției expeditoare. 
Apoi, incep practic operațiile de pre-

de mărci de oteluri, la 
fizice optime procesului 
ție. Al doilea aspect se 
stocurile mari de fier vechi existen
te în combinat și care cresc de la 
o zi la alta. Secția de pregătire a 
metalelor din cadrul combinatului, 
ca urmare a creșterii cantităților de 
fier vechi ce rezultă din procesele 
tehnologice, se va dezvolta, urmind 
să ajungă la o capacitate de produc
ție de circa 1 milion de tone pe an. 
O măsură binevenită dacă avem in 
vedere faptul că in urma moderni
zării convertizoarelor din cadrul o- 
țelăriilor necesitățile de fier vechi 
vor fi tot mai mari. Dar. așa cum

dimensiuni 
de produc- 

referă la

precizate bine pe formații, iar în a- 
provizionarea cu fier vechi să se în
registreze multe neajunsuri. De ce? 
Iată mai intîi opinia tovarășului 
Nicolae Jucuț, șeful secției :

— Planul e mai mic decit,capaci
tatea de care dispunem, iar realiză
rile sînt și mai mici. Cauza cauzelor 
o constituie lipsa de ritmicitate în 
asigurarea fierului vechi, tentrala 
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile București a 
livrat, de la inceputul anului pînă 
în prezent, cu circa 3 300 tone mai 
puțin fier vechi decit a stabilit să 
ne trimită. Precizez insă că și acest 
program de livrare nu corespunde

CUM ESTE REINTRODUS IN CIRCUITUL PRODUCTIV? (III)
gătire. Atît in secție, cît și in spații
le amenajate în aer liber, cu aju
torul utilajelor resturile metalice 
sint debitate la dimensiuni șarjabile.

— Intr-adevăr, activitatea secției 
este bine organizată, necesitățile 
combinatului fiind acoperite. Totuși, 
în depozitul secției stocurile de fier 
vechi sînt foarte mari. Cum 
plică acest lucru ?

— Pe lingă aprovizionarea 
natului avem posibilitatea să livram 
fier vechi și altor beneficiari. Si ce
reri sînt. Lunar, o serie de bene-, 
ficiari ne solicită în jur de 13 000—’ 
14 000 tone fier vechi. Nu putem sa
tisface aceste cereri din cauza lipsei 
vagoanelor.

Reținem, așadar, două aspecte. 
Intîi, în privința circulației interne 
a fierului vechi în cadrul combina
tului gălățean, activitatea este bine 
organizată, resturile metalice de la 
laminoare și de Ia celelalte secții 
și uzine mergînd la* oțelării pe grupe

Totuși.

se ex-

combi-

arătam într-unul din articolele pe 
această temă, publicate recen' 
ziarul nostru, 
modernizarea
tîrzie să se realizeze. Se pune în
trebarea : ce se întîmplă atunci cu 
fierul vechi aflat în stocul secției 
de pregătire ? Așa cum subliniau 
specialiștii cu care am discutat in 
timpul documentării noastre, nume
roase unități metalurgice solicită 
fier vechi de la Galați. Numai că 
aceste cereri nu pot fi onorate În
totdeauna din lipsa mijloacelor de 
transport.

Sincope în aprovizionare, 
sincope in organizare

Așa nu ! Pentru că nu este firesc 
ca în secția de prelucrare a deșeuri
lor metalice, întreținere și reparații 
Caransebeș, din cadrul Combinatului 
siderurgic Reșița, planul să nu fie 
realizat, starea de disciplină să lase 
mult de dorit, sarcinile să nu fie

in 
din diverse motive 

convertizoarelor in-

necesităților noastre, care sînt mult 
mai mari.

Nici calitatea fierului vechi nu 
este in concordanță cu tehnologiile 
existente în cadrul secției din Ca
ransebeș. Pe de o parte, nu se asigu
ră materialul sortat, impunindu-se 
multă manoperă suplimentară pentru 
a separa tabla, șpanul 
celelalte 
mare și ___
presare. în consecință, 
de mare 
losit eficient. Pe de altă parte, nici 
foarfecile nu lucrează la capacitate, 
tot din cauza metalului care nu e li
vrat la dimensiuni care să permită 
debitarea lui.

Acesta este un aspect al lucruri
lor. El ține de modul de lucru for
mal al conducerii Centralei de re
cuperare și valorificare a materiale
lor refolosibile. Nu cunoaștem moti
vele pentru care centrala în discu
ție a stabilit un program de livra

materiale de 
care nu se

capacitate nu

și sirma de 
volum mai 

pretează la 
acest utilaj 
poate fi fo-

re a fierului 
cel solicitat 
ransebeș și nici motivele pentru care 
nu și-a dus la îndeplinire prevede
rile propriului program. Considerăm 
însă oportun ca neintirziat conduce
rea centralei, forul său coordonator 
să efectueze o analiză temeinică și e- 
xigentă a stărilor de lucruri actuale, 
să adopte măsuri pentru curmarea 
neajunsurilor apărute pe „filiera" 
fierului vechi spre oțelării, și mai 
ales să urmărească îndeplinirea in
tegrală a acestor măsuri.

-Totodată, trebuie menționat că în 
activitatea secției de pregătire din 
Caransebeș se manifestă încă destule 
deficiențe de ordin intern. Este su
ficient să spunem că am constatat 
cu prilejul raidului nostru că aproa
pe intregul stoc de fier vechi se 
sortează manual, făcindu-se aici și o 
serie de dezmembrări, deși aceste 
activități nu sint cuprinse în planul 
de producție al secției — operații 
care trebuiau făcute la furnizor. 
Deci cheltuieli suplimentare de ma
noperă. Din 
le. două i 
defecte.
mai mult . ..............  ....
tea fiind practic ca și inexistentă 
in ziua raidului 
demn de subliniat
Așa cum au demonstrat 
gațiile noastre, in activitatea celor 
două secții specializate In pre
gătirea fierului vechi th vederea re
introducerii lui în circuit'ul produc
tiv, există și rezultate pozitive, dar 
•«e manifestă și multe neajunsuri.

★
La alte aspecte privind recuperarea 

și valorificarea fierului vechi ne 
vom referi într-uq număr viitor.

Gheorqhe IONITA 
Ion D. CUCU

vechi mai mic decit 
de unitatea din Ca-

i cele șapte macara- 
nu funcționau, fiind 

în același timp, oamenii 
plimbă, activita-se

nostru, 
in

Ce-ar fi 
Încheiere? 
t investi-

de țiței, dar fiecare într-o proporție 
mai mare sau mai mică, in funcție 
de modul cum s-au făcut pregătirile 
de iarnă. Iată de ce. așa cum sub
linia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. va 
trebui ca. o dată cu concentrarea for
țelor pentru realizarea planului pe 
acest an, să se ia toate măsurile 
pentru pregătirea temeinică a pla
nului pe 1987. Or. în domeniul ex
tracției țițeiului, pregătirile pentru 
producția anului viitor se referă in 
bună parte tocmai la măsurile care 
se iau pentru asigurarea folosirii în
tregului parc de sonde, pentru pro
tecția instalațiilor și utilajelor din 
dotare, pentru amenajarea drumuri
lor de acces la sondele ce necesită 
intervenții.

La Schela de producție petrolieră 
din Videle, in lunile ianuarie, fe
bruarie și mitrtie. deci în primul tri
mestru al acestui an. se înregistra o 
restantă la producția fizică de cîteva 
zeci de mii de tone, ca urmare a 
faptului că multe conducte de ames
tec și de țiței erau înghețate, iar o 
serie de linii electrice aeriene se 
defectaseră și intervențiile erau ex
trem de mult îngreunate de nămeții 
de zăpadă. Din aceste cauze si din 
altele, un mare număr de sonde stă
teau inactive. S-au tras concluziile 
cuvenite ? Am putea spune că în 
mică măsură, din moment ce restan
tele n-au putut fi recuperate în lu
nile de vară, iar pregătirile pentru 
apropiata iarnă sînt numai într-un 
stadiu de... 75 la sută. Dacă mîine 
dimineață ne vom trezi cu iarna la 
gura sondelor ? Aceasta este o în
trebare gratuită, ar spune multi din 
specialiștii de la Videle și din alte 
unități, pentru că iarnă în noiembrie 
nu s-a mai văzut de cînd lumea, 
adică — adăugăm noi — de... anul 
trecut.

La Schela de producție petrolieră 
Viforîta. problematica pregătirilor 
de iarnă a fost dezbătută în consi
liul oamenilor muncii. într-un spirit 
critic și autocritic, stabilindu-se ter
mene ferme de încheiere a acestora 
pînă cel mai tîrziu la 15 noiembrie. 
Este foarte adevărat că -s-a desfășu
rat un mare volum de muncă, mai 
mare decît în alți ani. pentru revi
ziile și reparațiile stațiilor 
presoare și de injecție, la 
de țiței, că s-au executat 
la conductele și cazanele 
din parcurile de țiței ale brigăzilor 
de Ia Drăgăești, Ochiuri. Gura Ocni- 
ței și Aninoasa. Concomitent ou pre
ocuparea pentru finalizarea tuturor 
lucrărilor, trebuie să existe însă o și 
mai mare răspundere față de reali
zarea planului pe acest an Ia pro
ducția de țiței. Este inadmisibil să

constatăm, de o perioadă bună de 
timp, că producția zilnică este cu 
aproape 300 de tone sub sarcinile de 
plan și conducerea schelei, conduce
rea Trustului Boldești, ca si Institu
tul de la Cimpina să nu întreprindă 
acțiuni mai ferme pentru creșterea 
producției.

de com- 
parcurile 
izolațiile 
de aburi

O problemă importantă, 
rămasă pe... drumuri 

impracticabile
Fără îndoială că problema drumu

rilor de acces al sondorilor, și cînd 
spunem aceasta ne gindim in primul 
rind la cei de pe instalațiile de in
tervenții, continuă să rămînă o „ce
nușăreasă" în aproape fiecare uni
tate de extracție. In sarcina cui cade 
această atît de disputată problemă 
a drumurilor de acces ? Iată primul 
„drum" care trebuie „desfundat", 
care trebuie curățit de meandre atit 
de incîlcite. Există o unitate specia
lizată. Trustul antrepriză generală de 
construcții speciale petroliere, cu se
diul la Ploiești și cu brigăzi nume
roase. care trebuie să se ocupe de 
drumurile unor unități situate la zeci 
si sute de kilometri. Or. din cauza 
drumurilor lungi, acești specialiști nu 
ajung să repare, să modernizeze o se
rie de drumuri care au o importanță 
capitală pentru producția de țiței. Pen
tru repararea drumurilor spre sonde 
unele unități de producție, care își 
dau bine seama de marele neajuns 
pe care-1 provoacă drumurile nea
menajate. s-au preocupat și a-u re
zolvat. fără specialiști, așa cum s-au 
priceput, această problemă. La Vi
dele. de exemplu, a apărut ideea 
montării unor instalații fixe pentru 
intervenții, care, ce-i drept., sînt mai 
costisitoare, dar sigure pentru orice 
moment cînd sonda reclamă o inter
venție. De ce oare nu se extinde și 
la alte unități, în zonele greu acce
sibile pe timp de iarnă, această me
todă a instalațiilor fixe ? Iată o pro
blemă deloc simplă, pe care forurile 
in drept sînt chemate să o elucideze 
de urgentă, pentru că nu este sufi
cient să ai instalații de intervenții 
bine puse la punct’ dacă nu ai dru
muri de acces corespunzătoare.

Așa cum am mai arătat, pregăti
rea* corespunzătoare a tuturor insta
lațiilor și utilajelor pentru sezonul 
rece înseamnă, implicit, și o bună 
pregătire a producției anului cars 
vine. O pregătire minuțioasă a tutu
ror sondelor relevă, implicit, și o 
mai mare răspundere pentru reali
zarea sarcinilor de producție la zi, 
problemă atît de importantă și de 
stringent subliniată în repetate rîn- 
duri de conducătorul partidului și 
statului nostru, problemă cu atît de 
mari implicații in bunul mers al în
tregii economii naționale.
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IMPERATIVELE CALITĂȚII
Dezvoltarea multilaterală, armo

nioasă a tuturor localităților patriei, 
parte din strategia generală a parti
dului nostru, se concretizează aici, la 
Alexandria, in inima cimpiei teleor- 
mănene, prin schimbări profunde, a- 
proape de neimaginat cu puține de
cenii în urmă. Orașul își privește 
prezentul ca pe o adevărată împli
nire a năzuințelor, se regăsește în 
modernele unități industriale, in stră
zile largi, în imaginea în curs de 
constituire a centrului civic, mîndria 
oamenilor de aici care-1 ajută să se 
nască din fantezia și munca lor co
tidiană, pentru' a transforma in reali
tate demnă de un municipiu reșe
dință de județ un Vis îndrăzneț.

în dinamica orașului in continuă 
transformare se regăsesc eforturile a 
mii de oameni, aspirațiile, bucuria 
împlinirilor, dorința de a trăi mai 
bine, mai frumos. Pentru că. alături 
de atitea mari zidiri înălțate cu inte
ligenta și munca lor. ei gindesc și 
acționează pentru a-și dezvolta via
ța armonios, a-i da dimensiuni etice 
Si spirituale superioare, năzuiesc să 
trăiască modern intr-un spațiu ca
pabil să le asigure dezvoltarea inte
lectuală, să le satisfacă setea de 
cultură. Această aspirație omnipre
zentă in conștiința omului contem
poran întreține și susține o viată 
culturală proprie, h localității, adaugă 
dimensiunilor economice mult spo
rite, modificărilor sociale structurale 
Si o nouă perspectivă spirituală, prin 
care Alexandria bate la porțile ideii 
de cetate culturală.

Fără îndoială, strădaniile, ca și 
■uccesele sint demne de consemnat. 
Festivalul național ..Cîntarea Româ
niei" concentrează, pc ansamblul ju
dețului, 1 164 formații cu aproape 25 
mii de membri. 208 cercuri și cena
cluri de creație artistică, prezente 
periodic cu spectacole sau alte ma
nifestări pe scenele caselor de cul
tură, cluburilor si căminelor cultu
rale. Se organizează manifestări cul
turale de interes mai larg cum ar 
fi : „La trecutu-ți mare, mare viitor", 
festival-concurs de creație și inter
pretare a poeziei patriotice, festiva- 
lul-concurs de proză scurtă „Marin 
Preda", cel de poezie „Zaharia Stan
ca", un. festival de muzică populară. 
„Pe deal la teleormăneni", „Ghioce
lul de aur", festival-concurs de mu
zică ușoară, toate cu participarea in
terjudețeană a unor oameni de cul
tură și interpreti cunoscută, manifes
tări de largă audientă publică.

Municipiul, ca si alte localități ale 
județului, are însă si o activitate cul
turală cotidiană, mai puțin amplă, 
dar la fel de apreciată. La Alexan
dria aceasta are centru de desfășu
rare si organizator casa de cultură 
a sindicatelor. Edificiul modern, spa
țios, prevăzut cu toate dotările ne

Casa de cultură din municipiul Si. Gheorghe Foto : S. Cristian

Gala recitalurilor
dramatice

La Bacău incepe azi. in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României" — ediția a VIII-a — 
„Gala recitalurilor dramatice" (29 
octombrie — 1 noiembrie), consa
crată „Anului Internațional al 
Păcii".

Vor evolua actori din 12 teatre ; 
ale țării. în cadrul galei. Teatrul ț 
„Bacovia" va oferi participanților I 
și publicului larg două premiere : 
„Matca" de Marin Sorescu (spec- I 
tacol realizat in regia lui Kineses j 
Elemăr și scenografia lui Dan Ji- 
tianu) și „Paznicul de la depozitul 
de nisip" de Dumitru Radu Po
pescu (regia : Anca Ovanez-Doro- 
șenco, scenografia : George Doro- 
șenco). Spectacolele se vor prezenta, 
alternativ, in sala mare a teatrului 
și in sala „Studio 108". reamenajată 
și renovată în vederea acestui eve
niment.

Tot in cadrul acestei manifes
tări vor avea loc un colocviu cu 
tema : „Recitalul dramatic — mo
dalitate de perfecționare a artei ac
torului", precum și dezbaterea 
„Cartea de teatru — in serii și co
lecții". (N. S.).

Spectacole de 
muzică și poezie
La Oradea s-a desfășurat „Săp- 

iăniina orădeană a muzicii", in ca
drul căreia a avut loc prima edi
ție a concursului de interpretare 
a Sonatei a IlI-a „în caracter 
popular românesc" pentru vioară 
și pian de George Enescu, lucrare 
deschizătoare de drumuri în isto
ria muzicii românești, a cărei pri
mă audiție absolută a avut loc la 
Oradea, în 17 ianuarie 1927, inter
pret fiind George Enescu la vioară 
și Nicolae Caravia la pian.

La concurs au participat 5 cu
pluri de tineri instrumentiști, mem
bri ai filarmonicilor din țară. La 
concerte și-au adus contribuția Ta- 
miia Mahmudova (U.R.S.S.), Ște
fan Ruha, cvartetul „Pro Camera", 
corul Filarmonicii de stat și Ope
ra Română din Cluj-Napoca. or

chestra de cameră și corul ..Fila
ria" din Oradea. Un moment deo
sebit : spectacolul de muzică și 
poezie — „Enescu-Eminescu" — 
realizat de filarmonica orădeană. 
in colaborare cu actori ai teatru
lui de stat din municipiul de pe 
Crișul Repede. (Ioan Laza, cores
pondentul „Scinteii"). 

cesare. adăpostește o complex;! acti
vitate culturală și educativă pusă la 
indemina cetățenilor si făcută cu 
sprijinul lor. După cum arăta direc
torul casei de cultură. Constantin 
Mocanu. sute de artiști amatori în
trețin aici o efervescentă și adesea 
de calitate activitate spirituală. Spa
tiile așezămintului facilitează o in
tensă viață de spectacol datorită 
unor săli de spectacol cu 570 de 
locuri cu dotări corespunzătoare, a 
unei alte săli mai mici cu alte 110 
locuri, a numeroase săli de lucru si 
spații de expoziții. O asemenea zes
tre materială este folosită de nu
meroasele formații si cercuri ale ca
sei de cultură, de alte instituții pro
fesioniste aflate în turneu sau de 
formațiile din întreprinderi si insti-

Insemnări din municipiul Alexandria

tutii invitate periodic să-și prezinte 
acțiunile pe această scenă.

Au fost create și depun o intensă 
activitate o serie de formații artis
tice de amatori. Teatrul popular al 
casei de cultură, vechi de peste un 
sfert de secol, a ajuns să aibă o sta
giune permanentă si să prezinte cel 
puțin un spectacol săptăminal. Cu 
acest colectiv format din 25 de pa
sionați și dotați interpreti. sub con
ducerea încercatului regizor Dan Di- 
nulescu. s-a realizat o serie de spec
tacole de bună calitate, apreciate de 
publicul local. Chiar repertoriul în
scris pe afiș dovedește calitatea aces
tei activități, capacitatea de a aborda 
lucrări dramatice cu un sporit grad 
de dificultate. „Hanul de la răscru
ce" de Horia Lovinescu, „Vlaicu 
Vodă" de Al. Davilla, „Io. Mircea 
Voievod" de Dan Tărchilă sint cele 
mai recente piese care' au primit 
drept de cetățenie artistică prin con
tribuția acestui inimos grup de ar
tiști amatori. Dintre aceștia, au de
venit cunoscuți aici, dar și pe alte 
scene din tară, la concursurile Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". ai cărui, repetat, laureați au 
fost, Puiu Alexandru, profesor de fi
zică. Marcel Stănescu, tehnician, Mar
cel Scarlat. biolog, Tache Leonida, 
muncitor. Tudorel Bret. învățător, 
Cleopatra Alexandru, profesoară. A- 
lexandru Ciobanu. tehnician. Hodor 
Constanta, medic, si coordonatoarea 
formației. Maria Stănescu. Spectaco
lele lor au sălile pline nu numai in 
localitate, ei si în celelalte orașe din 
județ sau în turneele din alte locali -

MESAJUL CÎNTECULUI POPULAR Șl RĂSPUNDERILE
INTERPREȚILOR FAȚĂ DE TRANSMITEREA LUI AUTENTICĂ

Preocuparea permanentă 
față de apărarea și menți
nerea nealterată a folcloru
lui, fată de valorificarea in 
cel mai deplin respect a 
ceea ce este autentic expri
mă considerația pe care o 
datorăm flecare istoriei 
noastre naționale. Aceasta 
deoarece folclorul româ
nesc a decantat și reținut 
intre valorile sale nepieri
toare ceea ce constituie pe
cetea de spiritualitate pe
renă a poporului, subliniind 
unicitatea și orginalitatea 
sa. Ca document istorie, 
folclorul a permis identifi
carea și reconstituirea pină 
în cele mai minuțioase de
talii a unor momente în
cărcate de lupte glorioa.se 
pentru salvarea ființei na
ționale. pentru afirmarea 
independenței și suverani
tății patriei. Bogăția și uni
tatea in diversitate a fol
clorului nostru reprezintă 
una din cele mai de netă
găduit dovezi ale continui
tății de viețuire a poporu
lui român în spațiul carpa- 
to-danubiano-pontic. Celor 
ce-au crezut că pot strămu
ta după plac vatra noastră 
de viețuire pe alte coordo
nate le răspund si li se 
opun și doinele, și baladele 
noastre legate organic de 
munții, apele, cîmpiile si 
pădurile acestui pămint. Ar 
fi o aberație să crezi "l 
un popor revenit aici abia 
în secolul al X-Iea — cum 
mai susțin unii pseudo- 
istorici — a păstrat fără 
nici un hiatus tradiții și 
obiceiuri specifice, ca dată 
a constituirii lor. perioadei 
romane și post-romane.

Nu există moment deo
sebit în întreaga noastră 
istorie care să nu fi fost 
consemnat în acest tezaur 
al memoriei poporului care 
este folclorul. Sint multi 
cercetători si savanti ro
mâni care apreciază că 
printr-o si mai minuțioasă 
studiere, sub toate aspec
tele. a folclorului se va găsi 
răspunsul cel mai convin
gător unor aspecte încă 
insuficient cunoscute ale 
istoriei noastre. Vicisitudi
nile istoriei n-au reușit să 

tăți din țară. Ambiția lor de a da 
viață pe scenă unor personaje de 
înaltă ținută morală, repertoriul cu 
virtuți patriotice si educative le face 
munca prețuită si urmărită cu inte
res de spectatori.

O participare importantă o are si 
ansamblul de cîntece si dansuri 
„Alunelul", format din orchestră, for
mație de dansuri și soliști, cu aproa
pe 50 de oameni pregătiți si conduși 
de Constantin Mocanu. Prin arta lor 
ei fac o bună propagandă creației 
folclorice din zonă, culeg și conservă 
creația populară. în legătură cu a- 
ceasta a fost creat si un ansamblu 
de datini și obiceiuri, „Gurbanul", 
după numele unui obicei de origine 
dacică descoperit nu de mult în zonă 
și reactualizat in cadrul acestei for

mații. Pentru originalitatea si frumu
sețea sa, spectacolul a fost laureat 
în fazele finale ale Festivalului na
țional „Cîntarea României" și se 
bucură de frumoase aprecieri oriun
de este prezentat. Liviu Vasilică, 
Viorel Chiran, Eugen-Vladă Gheor- 
ghe sint numai cițiva din animato
rii actuali ai acestui străvechi obicei.

Ansamblul de estradă completează 
cu o notă de modernitate activita
tea casei de cultură. Cu cei peste 
50 de membri, acesta este prezent la 
aproape toate manifestările culturale 
și distractive, desfășoară o bogată 
activitate in municipiu sau în județ 
Spectacolele organizate aduc un nu
meros public, fiind susținute adesea 
și de grupul muzical-umoristic 
„Alfa", remarcabil prin muzica tînă- 
ră propusă auditorilor și prin „nu
merele" de satiră si umor, adesea cu 
adresă precisă; Faptul că este un 
grup restrîns poate fi ușor deplasat 
în funcție de necesități și poate fi 
găsit în întreprinderi, pe scene im
provizate. la locurile de muncă, unde 
prezintă scurte reprezentații. Lor li se 
adaugă adesea și recitatorii. sau 
grupul de dans modern alcătuit din 
fete sau grupul de balet clasic, o pre
mieră absolută în această zonă, dato
rată si prezentei unei pasionate dan
satoare. Daniela Neacșu. în colabora
re cu Școala generală nr. 3 și-a făcut 
aici apariția și un grup de dansuri 
populare pentru copii și. în planurile 
de viitor, la care se lucrează, se are 
în vedere înființarea unui teatru mu
zical pentru copii..

Viața literară este susținută de ce

• ECOURI • ECOURI • ECOURI*

■facă din spiritualitatea ro
mânească una de periferie, 
nici să oprească afirmarea 
sa ca una din cele mai 
autentice și bogate compo
nente ale spiritualității 
universale.

Iată de ce, așa cum am 
mai arătat in timp, am con
siderat că este un act da 
impietate vulgarizarea ires
ponsabilă ce-și făcuse loc 
in păstrarea si valorifi
carea îndeosebi a folcloru
lui nostru muzical din par
tea unora cu o moralitate

nei de proveniență a aces
tora. Fapt cu atit mai con
damnabil cu cit în acele 
zone n-au dispărut meșterii 
autentici atenti la păstra
rea si transmiterea din 
generație in generație pînă 
și a celui mai neînsemnat 
motiv cromatic și de exe
cuție. Procedind însă așa, 
acești cintăreți nu se mai 
simt obligați să-și aleagă 
un repertoriu care să ex
prime zona lor de obirșie. 
Nu o dată aceștia promo
vează ceea ce este „la

FOLCLORUL
- oglindă a istoriei

si pregătire precare, care 
vedeau în folclor doar un 
mijloc de profit personal. 
De aici o seamă de situații 
și momente de subculture 
marcate nu o dată de tri
vialitate. superficialitate și 
lipsă de respect față de 
nestematele folclorului nos
tru.

Recenta dezbatere găz
duită în paginile ziarului 
„Scînteia" prilejuiește sub
linierea multor asemenea 
cazuri.

în decursul activității 
mele artistice am sesizat 
eu însumi situații și atitu
dini ce contravin ideii de 
valorificare artistică a fol
clorului. Aș porni de la re
levarea grijii fată de îmbi
narea armonioasă, ce tre
buie avută in vedere, între 
costum-text-melodie. Mai 
sint, din păcate, cintăreți 
care, de dragul succesului, 
si popularității ieftine, 
aduc pe scenele noastre 
costume așa-zis populare, 
făcute parcă la casa de 
modă. împopotonate cu tot 
felul de sclipiciuri si paie
te. fără nimic specific zo-

rnodă". chiar dacă aseme
nea cîntece n-au nimic cu 
folclorul național.

Discuțiile ce le-am avut 
cu etnomuzicologi și cerce
tători de prestigiu au scos 
în evidență faptul că in 
satele noastre sînt încă 
melodii populare de nebă
nuită frumusețe, puțin sau 
aproape deloc cunoscute, 
că este datoria fiecărui in
terpret de a acționa pen
tru descoperirea si valori
ficarea lor. N-am face în 
acest sens nimic altceva de- 
cit ceea ce au făcut, cu 
atitea sacrificii, dar și eu 
rară dragoste, marii inter
preti ai folclorului româ
nesc. care s-au nemurit in 
cintsc.

De asemenea, este încă 
frecvent cazul unora gră
biți să devină peste noap
te foarte cunoscuți. • care 
nu au răbdarea (sau price
perea) de a culege ei în
șiși cîntece. Profitind, .une
ori, de lipsa de profesiona- 
litate a unor cadre, aceștia 
preiau și reînregistrează 
cîntece cunoscute, ale altor 
interpreti. pe texte de cele

naclul „Zaharia Stancu", condus de 
profesoara Teodora Stanciu, cu circa 
25 de pasionați ai literaturii, poeți și 
prozatori, multi din ei cu volume 
tipărite, colaboratori ai publicațiilor 
literare sau ai gazetei locale, ce se 
întilnesc în cadrul unor ședințe cu pu
blic, citesc și discută aspecte ale dez
voltării creației literare, recită in 
spectacole din poeziile lor si parti
cipă la alcătuirea programelor de 
brigadă, a unor șezători literare sau 
seri de poezie. Via activitate i-a im
pus printre iubitorii de literatură ca 
fermenți autentici ai bunului gust și 
pasiunii pentru literatură. Să amin
tim și fotocineclubul, cercul de fila
telie sau cercurile tehnico-aplicative 
pentru a contura mai exact o intensă 
activitate de pregătire si perfecțio
nare profesională desfășurată în ca
drul casei de cultură. Alături de a- 
cestea. expozițiile de artă plastică, 
expoziții de carte, o recentă expozi
ție a gazetelor de perete din ,iudeț 
întregesc paleta manifestărilor cultu
ral-educative.

O atenție deosebită se acordă spri
jinirii activităților din întreprinderi 
prin îndrumarea de specialitate acor
dată formațiilor acestora si prin pu
nerea la dispoziția lor a scenei casei 
de cultură. Numeroase acțiuni de 
educație a>teistă. de cunoaștere a le
gilor tării, expoziții și expuneri teh
nice. concursuri ale fruntașilor dau 
Ioc de intîlnire experienței înainta
te. soluțiilor originale si inițiativei. 
Sprijinite de o frumoasă activitate a 
bibliotecii de aiei, condusă de Maria 
Buzatu. care prin cele peste 25 000 de 
volume se constituie intr-un real 
ajutor în sporirea cunoștințelor'. în 
pregătirea de specialitate, cu deose
bire tehnică, activitatea casei de cul
tură se impune tot mai mult în viata 
municipiului.

Această activitate efervescentă este 
îndrumată de organele locale să de
vină tot mai complexă, pe măsura 
schimbărilor actuale. Muzeul jude
țean de istorie sau biblioteca jude
țeană, instituții culturale cu frumoa
să tradiție, au nevoie însă de un 
sprijin mai susținut, incepînd cu asi
gurarea unei baze materiale cores
punzătoare și o mai bună organizare 
pentru a deveni lăcașuri reprezenta
tive ale vieții spirituale.a județului. 
Improvizația, amînarea rezolvărilor 
de fond nu fac decît să le margina- 
lizeze în efortul de ridicare a vieții 
spirituale a municipiului. De aseme
nea. o mai bună reprezentare publică 
a potențialului artei noastre plastice 
ar diversifica și aprofunda o viață 
culturală cu rezultate meritorii, pre
țuită și căutată de publicul local.

Emil VASILESCU 
Stan STEFAN

mai multe ori facile, naive, 
cu intervenții și modificări' 
de gust îndoielnic in lima 
lor melodică. S-au intilnit 
asemenea „epigoni" și in 
cadrul unor concursuri ai 
căror organizatori păreau 
mai interesați să scoată cit 
mai multi „artiști" si mai 
puțin de calitatea, noutatea 
și autenticitatea reperto
riului propus de partici
pant.

Este știut faptul că fol
clorul este un organism 
viu. El este Îmbogățit per
manent cu noi și noi ele
mente care reflectă nemij
locit spiritualitatea omului 
contemporan. De aceea 
conceptul de folclor nou 
este o realitate justificată 
dialectic de procesualitatea 
dezvoltării noastre econo" 
mico-sociale si cultural- 
educative. O serie de emi
siuni radio 'și TV ne-au do
vedit cu prisosință că fol
clorul nou înseamnă va
loare. că el contravine 
kitschului și prostului 
gust. S-au înșelat amarnic 
aceia care au crezut că pot 
înlocui cîntecul nou — re
flectare a vieții si muncii 
noastre de azi — cu ade
vărate „saga" de familie, m 
care să-și deplingă. cu o 
crasă lipsă de sinceritate 
si profunzime, „nefericiri
le" conjugale si de altă na
tură.

Să nu se creadă că dacă 
publicul trece uneori (ex
trem de rar. totuși) cu ve
derea asemenea „cîntece1, 
se justifică permanenti
zarea lor pe considerentul 
— fals — că ele se circum
scriu conceptului de cîntec 
nou.

Este de datoria fiecărui 
interpret de folclor să 
acționeze. el. in primul 
rind. pentru a fi eliminate 
din viața noastră spirituală 
orice asemenea atitudini 
poluante. în felul acesta se 
asigură păstrarea nealtera
tă a melosului popular — 
oglindă vie a istoriei multi
milenare a poporului ro
mân.

Sava Nenrean 
BRUDAȘCU

CAPACITATEA DE ADAPTARE LA NOU 
-cerință primordială a acțiunilor 

politico-educative
în chiar ziua documentării noastre, 

la întreprinderea de subansamble și 
piese pentru mijloace de transport 
Oradea se desfășura o analiză co
mună a biroului comitetului de 
partid și biroului executiv al consi
liului oamenilor muncii. Tema : 
„Modul în care se înfăptuiesc pro
gramele de organizare și moderni
zare a proceselor de producție".

— Tot ce producem noi trebuie să 
fie la un înalt nivel tehnico-calita- 
tiv, știind bine fiecare că 75 la sută 
din producție reprezintă export in
direct. afirma în debutul dezbateri
lor maistrul Emil Tenț. secretarul 
comitetului de partid. Concurența de 
pe piața externă ne obligă să reali
zăm produse de tehnicitate supe
rioară. cu prelucrare avansată și de 
înaltă eficientă. Adaptabilitatea spo
rită la schimbările frecvente ce sur
vin în structura producției. îndepli
nirea sarcinilor ce decurg din pro
gramele speciale de creștere a pro
ductivității muncii și îmbunătățire 
a nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor nu pot fi rezolvate optim 
fără un susținut efort propriu, fără 
investiție de inteligentă.

Efort cuprinzător exprimat de 
bilanțul înfățișat : 49 măsuri sca
dente pe nouă luni, tot atitea apli
cate. Eficienta ? Un scor de 36.8 mi
lioane lei la producția-marfă. o eco
nomie relativă de personal de 330 lu
crători, echivalent cu o creștere va
lorică de aproape 14 000 lei a pro
ductivității pe fiecare om al muncii, 
la care se adaugă diminuarea costu
rilor totală, cu 11.3 milioane lei. ni
vel fa care se. situează si sporul de 
beneficii înregistrat.

— Cel mai important lucru mi se 
pare a fi faptul că am învățat să 
gindim într-un anume spirit. Cel al 
intereselor economice majore, con
chidea inginerul Gheorghe Măduta, 
directorul întreprinderii.

Afirmație care presupune ea în
săși consemnarea unor argumente a- 
duse în discuție. încă de la elabo
rarea programului supus analizei, co
mitetul de partid a avut în vede
re capacitatea de adaptare la nou. 
Ceea ce aducea în prim plan omul 
si competenta sa profesională, im
plicit un larg cîmp de acțiune mun
cii politico-educative și organizato
rice. S-a început cu acțiuni de sti
mulare a fiecărei inițiative în parte. 
Se simțea însă nevoia unei „miș
cări de masă" în • promovarea nou
lui. Soluția unei asemenea pro
pulsări a apărut tot într-o astfel de 
analiză comună. „Avem destui co
muniști cu un dezvoltat simt al răs
punderii. Să-i repartizăm cu chib
zuință în locurile-cheie. Ca să se răs- 
pindească modul lor activ de a fi", a 
fost de părere comunistul Vasile Pop. 
Soluție care a trecut îndată proba 
de foc. angajînd eforturile întregu
lui colectiv în bătălia pentru o teh
nicitate înaltă.

— A prins „pedagogia" asta ?
— A prins de vreme ce o treime 

din mijloacele tehnice ale întreprin
derii e rodul autoutilării. a răspuns 
directorul unității.

înțeleg lesne că fiecare .utilaj și 
agregat își are istoria șa. concen- 

Conlucrare activă între învățămînt, 
cercetare și producție

(Urmare din pag. I)
matist cu formula „ia să vedem ce 
poți să faci cu calculatoarele tale 
de proces ca și cind formularea 
obiectivelor de conducere în instala
țiile respective, modelele matematice 
ale proceselor specifice, restricțiile 
și modul de operare etc. ar fi pro
blemele altor specialități I Or, teh
nica de caicul permite plasarea de
ciziilor tehnologului pe un nivel su
perior, întrucit devine posibilă con
ducerea pe bază de modei matema
tic, unde „sensibilitățile" procesului 
sînt relevate mai nuanțat și unde 
obiectivele pot include optimizări în 
raport cu criterii de calitate a pro
duselor și de consumuri specifice. 
Ceea ce presupune conlucrarea 
strinsă a specialiștilor tehnologi cu 
cei din automatică și tehnica de 
calcul.

Așa se explică de .ce în unele spe
cializări. răspîndirea utilizărilor 
tehnicii de calcul este mai mare in 
direcția proiectării asistate de calcu
lator decit în cea de conducere a 
proceselor tehnologice. Totuși, efec
tul automatizării evoluate, prin in
termediul microcalculatoarelor, este 
deosebit de important, vizind as
pectele calitative, de consumuri spe
cifice. de durabilitate a utilajelor, 
astfel incit absolvenții noștri, «lin 
specializările ingineriei «le proces, 
trebuie să lie capabili să-și asume 
răspunderile tehnologului într-o 
echipă de elaborare și implemen
tare a lucrărilor de conducere cu 
calculatorul. Pentru aceasta ei tre
buie să cunoască bine, ca aspecte 
de fond ale specialității respective, 
problemele de modelare analitică și 
statistică a proceselor, abordarea 
sistemică a acestora, aspectele 
specifice de optimizare etc., ca și 
problematica de ansamblu a condu
cerii în timp real, cu calculatoare 
de proces — in vederea colaborării 
cu inginerul automatist — tehnicile 
de simulare numerică a proceselor 
utile atit in probleme de conducere 
automată, cît și în proiectarea asis

ALBA. In cadrul „Decadei căr
ții românești", la Galeriile de 
artă din municipiul Alba lulia s-a 
deschis expoziția de carte social- 
politică „Epoca Nicolae Ceaușescu, 
epoca marilor împliniri spirituale 
ale poporului român". Au fost pre
zentate expunerile „Rolul cărții 
în procesul educării multilaterale 
a oamenilor muncii" și „Cartea ro
mânească. expresie a 'profundelor 
transformări revoluționare ale so
cietății românești". (Ștefan Dinică).

VlLCEA. Sub genericul „Armo
niile Olăneștiului". comisia jude
țeană de răspindire a cunoștințelor 
cultural-științifice. in colaborare cu 
comitetul județean al U.T.C. și con
siliul orășenesc de educație politi
că și cultură socialistă, a organi
zat. în cunoscuta stațiune balnea
ră de pe Valea Oltului, un amplu 
ciclu de manifestări politice, știin
țifice. cultural-educative și artis
tice. Desfășurat pe parcursul a șase 
zile, in fata numeroșilor oaspeți 
aflati la odihnă și tratament, pro
gramul a cuprins un simpozion pe 
tema „Formarea și educarea tine
retului în spiritul concepției mate- 

trînd multe ore si zile de muncă 
intensă, de efort creator. Nu in pu
ține cazuri punctul de plecare l-au 
constituit discuțiile purtate la nive
lul microgrupurilor asupra sarcini
lor încredințate, discuții al căror 
miez il reprezentau riguroase calcu
le economice comparative. Un exem
plu : instalația automată de șlefuit 
si lustruit. Multă vreme aceste o- 
perații premergătoare acoperirilor e- 
lectrochimice s-au executat cu po- 
lizoare normale cu pislă cu diferi
te inserții. Instalația adusă din im
port a functional o perioadă cu re
zultate bune, dar la un moment dat 
nu a mai făcut fată cerințelor pro
ducției in continuă creștere. „Să în
cercăm să realizăm noi una. cu for
te proprii", a propus într-o aduna
re comunistul Mihai Timar. Mulți au 
socotit încercarea drept o bătaie de 
cap în plus. „De gindit am gindit 
mult, ce-i drept. dar pină la urmă

Din practica muncii 
de propagandă

am izbutit — adaugă lăcătușul Ti
mar. De la unul o idee, de la al
tul alta, pînă am realizat o insta
lație mult mai bună decît cea im
portată. Noua instalație inlocuia 
munca destul de dificilă a 18 oa
meni pe zi“.

Am insistat asupra acestui exem
plu considerindu-1 pilduitor pentru 
atitudinea comuniștilor de aici, pen
tru climatul creat promovării nou
lui. Numai colectivul de la auto- 
utilări numără azi aproape 100 de 
oameni. Semnătura ingeniozității lor 
tehnice se află înscrisă pe un mare 
număr de standuri de probă, deopo
trivă pe mașini complexe cum sint 
cele de frezat canale longitudinale 
ori cele de frezat variații, chei, care 
au contribuit la triplarea producti
vității muncii, la utilizarea mai bună 
a suprafețelor de producție, o ast
fel de mașină înlocuind 7—3 mese 
de lucru. Grație competiției dintre 
acești „neastîmpărați". an de an 
zestrea tehnică a unității s-a îm
bogățit cu noi și noi utilaje de mare 
randament — de la mașini de nituit 
epicicloidal și de îndoit profile pînă 
la finii de cromare neagră, de zin- 
care pe rame și tamburi. tehnologii 
competitive pe plan mondial.

Important este și faptul că prin 
autoutilare s-au rezolvat multe pror 
bleme ce păreau la un moment dat 
insolubile. Așa este cazul instalației 
de sablat și cauciucat. Peste 80 la 
sută din vanele aflate in dotarea în
treprinderii sint protejate cu cauciuc 
special rezistent la acizi. Singura în
treprindere care asigura reeondițio-' 
narea lor era întreprinderea „Anti- 
corozivul" din București. Un singur 
calcul arăta insă că numai cheltu
ielile de transport depășeau 600 000 
lei anual. „Pagubă sigură pentru noi. 
ne spune comunistul Petru Hulea.

tată de calculator a tehnologiilor. 
Eiudarea acestor probleme ar echi
vala cu abordarea optimizării auto
mate a proceselor tehnologice și a 
conducerii numerice „suple" a sec
țiilor de fabricație fără participarea 
de conținut a inginerului tehnolog.

Avind in vedere cele prezentate 
mai sus, pregătirea studenților de la 
specializările cu profil tehnologic 
privind utilizarea tehnicii de calcul 
în conducerea proceselor s-a orga
nizat, ca și la proiectarea asistată 
de calculator, in 4 etape, din care 
primele două — corespunzătoare a- 
isimilării cunoștințelor de bază de 
programare și consolidării aptitudini
lor practice prin teme de casă la 
disciplinele fundamentale și de ba
zele ingineriei — sint identice la 
toate specializările inginerești. In 
anul al III-lea, studenții de la spe
cializările cu caracter tehnologic 
(profilurile metalurgia, ca și tehno
logia și chimia produselor alimenta
re și tehnică piscicolă) sint pregătiți 
în domeniul tratării sistemice a pro
ceselor, metodologiilor generale de 
modelare analitică și statistică, prin
cipiilor de automatizare și de con
ducere cu tehnica modernă de 
calcul, in cadrul unor' discipline e- 
xistente in planul de învățămînt. La 
aceste discipline („Calculatoare și 
elemente de automatizări" — la pro
filul metalurgic și „Modelare și auto
matizarea proceselor tehnologice" — 
la profiluri de TCPATP) s-a acordat 
o atenție deosebită aplicațiilor prac
tice, studenții realizînd efectiv, pe 
microcalculatoare, lucrări reprezen
tative pentru profilurile respective. 
In acest fel sint create condițiile ca 
•— în cea de a IV-a etapă — studen
ții din anii IV și V să asimileze, la 
disciplinele de specialitate, A.C.P. și 
în cadrul proiectului de diplomă, 
cunoștințe specifice și să-și for- 
mpze deprinderile practice privind 
utilizarea tehnicii de calcul 'în pro
blemele de conducere automată și 
optimizare a proceselor tehnologice.

Programul de pregătire a studen
ților de la toate specializările de in

CARNET CULTURAL

rialist-dialectiee si istorice despre 
lume și viată a P.C.R.". o sesiune 
de comunicări științifice in cadrul 
căreia au fost abordate probleme 
privind noutăți în terapia balnea
ră. un colocviu literar la care au 
participat reprezentanți ai editu
rilor din . tară, precum și a 6-a 
ediție a festivalului-concurs „Ar
monii de toamnă". (Ion Stanciu).

BUZĂU. Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă. în co
laborare cu Institutul de cercetări 
etnologice și dialectologice, a orga
nizat, în satele comunei Buda. o 
complexă acțiune de investigare a 
tezaurului tradițional local. în ve
derea unei mai bune valorificări a 
acestuia. în cadrul celei de-a 6-a 
ediții a Festivalului național „Cîn
tarea României". în cadrul acele
iași colaborări, la Buzău a avut 
loc o consfătuire pe tema muzicii 
populare, ca mijloc educațional și 
formativ, cu larga participare a 

O situație cu care comuniștii noștri 
nu se puteau împăca nicidecum". In 
plus. întreprinderea era in plină 
dezvoltare, necesitățile sporeau. ’ Azi 
instalația de sablat și cauciucat. rea
lizată cu forte proprii, răspunde tu
turor cerințelor producției. Nu exis
tă de altfel situații in care sectorul 
de autoutilări să nu soluționeze sar
cini de stringentă actualitate cu e- 
fecte economice apreciabile. în pre
mieră pe tară au realizat o linie de 
iridizare. tehnologie de virf. care 
printr-o traiare in profunzime a ma
terialelor elimină operații de aco
periri electrochimice costisitoare, a- 
sigurind in același timp un consi
derabil spor de productivitate și o 
precizie dimensională fără reproș re
perelor. Reușita apare cu atît mai 
meritorie cu cît in țară nu există 
nici o unitate specializată in reali
zarea integrală a unei linii de aco
periri electrochimice.

Reamintind astfel de exemple, a- 
naliza întreprinsă nu s-a mărginit 
la constatarea celor realizate, accen- 
tuindu-se implicarea comuniștilor in 
înfăptuirea integrală a programului 
de modernizare.

Iată citeva opinii :
„Avem o bună experiență in orga

nizarea fluxului tehnologic în cadrul 
atelierelor integrate, folosind benzi 
de montaj flexibile cu operații me
canizate. întrucit productivitatea 
sporește cu 15—25 la sută propun 
extinderea acestui mod de organiza
re si la execuția oglinzilor retrovi
zoare". (Menyhart Zoltan).

„Dispunem de utilaje de mare ran
dament pentru operațiile de stanța- 
re la rece. De curînd s-au finalizat 
studii ale unor comuniști, cărora 
le-au, fost încredințate sarcini con
crete în acest sens, privind extin
derea tehnologiei amintite si la alta 
tipuri de repere. Este nevoie să do
vedim deci mai multă operativitata 
în încărcarea acestor utilaje, cunos
când că productivitatea crește astfel 
de 5—6 ori.

Pină .la sfîrșitul anului vom ex
tinde execuția unor repere așchiate 
ne strunguri cu comandă program și 
pe strunguri automate multiax. tri- 
plind productivitatea la aceste ope
rații. Cred că faptul atrage după 
sine necesitatea amplificării preocu
părilor pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale. Și aceasta pe gru
pe de muncitori, sub directa îndru
mare a specialiștilor, care să pre
zinte argumentat toate detaliile teh
nice privind realizarea produselor 
noi si a celor modernizate. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît există și 
muncitori care nu-si îndeplinesc nor
mele". (Ghitea Ladislau).

Modul în care s-a desfășurat, re
zultatele cu care s-a soldat analiza 
comună evidențiază convingător că 
reușita oricăror acțiuni politico-or- 
ganizatorice depinde, cum bine se 
știe, de oportunitatea si încadrarea 
ei in cerințele actuale, precum și de 
modul nou. penetrant și convingător 
in care este organizată pentru a-și 
atinge scopul propus.

loan LAZA
corespondentul „Scinteii*

gineri, in cele două direcții de uti
lizare a tehnicii de calcul, s-a 
conceput ca un proces evolutiv, avind 
următoarele acțiuni mai importante: 
prima se referă la amenajarea .unor 
laboratoare de microcalculatoare — 
orientate atît pe proiectare interacti
vă asistată de calculator, cit și pe 
conducerea proceselor — in care să 
se asigure o largă accesibilitate a 
studenților. A doua acțiune are in 
vedere editarea, in cadrul Univer
sității, a unor culegeri de probleme, 
care să cuprindă tipuri reprezenta
tive de aplicații efectuate pe micro
calculatoare. Unele aplicații mai 
ample sini prezentate pe etape, 
astfel incit să lie ușurată asimilarea 
lor gradată de către studenți. Exis
tența unor modele de rezolvări pe 
calculator ale problemelor concrete, 
inginerești, din problematica discu
tată. stimulează mult interesul stu
denților, prin reluarea și dezvoltarea 
acestor aplicații în cadrul activi
tății individuale. In sfîrșit, a treia 
acțiune se referă la faptul că uti
lizarea tehnicii de calcul la discipli
nele de specialitate implică, așa cum 
pe bună dreptate s-a subliniat re
cent în ..Scînteia", restructurarea 
conținutului acestora, accentuarea 
aspectelor care se referă la proiec
tarea asistată de calculator și. res
pectiv. la evaluarea cantitativă a 
operațiilor tehnologice, la sublinierea 
problematicii specifice de optimiza
re a tehnologiilor etc. Aprecierea 
respectării acestor cerințe, la o dis
ciplină de specialitate, se face' in 
corelare cu măsura în care cerce
tarea științifică de la disciplina sau 
colectivul respectiv este orientată și 
în direcția proiectării asistate de 
calculator sau a conducerii și opti
mizării proceselor tehnologice. Pen
tru că. să nu uităm, utilizarea sis
tematică a tehnicii de calcul in ac
tivitatea de cercetare științifică are 
drept consecințe antrenarea largă 
a studenților la asemenea lucrări și, 
cu certitudine, o reconsiderare a 
conținutului disciplinelor de specia
litate, in conformitate cu cerințele 
la care ne-am referit.

instructorilor grupurilor vocale, 
soliștilor vocali și a instrumentiș
tilor din județul Buzău. (Stelian 
Chlper).

MUREȘ. Sala mare a casei de 
cultură a sindicatelor din Tîrgu 
Mureș a găzduit simpozionul „Mo
mente glorioase din istoria po
porului român". Manifestarea, la 
care au participat numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile si 
instituțiile municipiului, a fost ur
mată de programul artistic intitu
lat „Slăvim partidul", susținut de 
soliști și formații artistice laurea
te ale Festivalului național ..Cînta
rea României". (Gheorghe Giurgiu).

VASLUI. La întreprinderea de 
produse abrazive din municipiul 
Bîrlad s-a desfășurat simpozionul 
cu tema „2500 de ani de la pri
mele lupte ale poporului geto-dac 
pentru libertate si independență", 
organizat de comitetul județean de 
cultură si educație socialistă și 
Muzeul „Vasile Pârvan". Cu acest 
prilej, a' fost vernisată și o expo
ziție fotodoeumentară cu aceeași 
temă. (Petru Necula).

glorioa.se
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Adeziune deplină la noua inițiativă de pace 

a tovarășului Nicolae Ceausescu, la eforturile 

României socialiste pentru promovarea dezarmării
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înaltă responsabilitate 
pentru viitorul patriei

Dacă toate popoarele lumii 
ar acționa concret 

in direcția dezarmării.,.
Asemenea întregului popor. oa

menii muncii din întreprinderea 
noastră au luat cunoștință cu mîn- 
drie și satisfacție de noua inițiati
vă de pace a iubitului nostru condu
cător. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Personal, nu pot decit să susțin din 
toată inima reducerea cu cinci la 
sută a armamentelor, cheltuielilor 
și efectivelor militare ale tării 
noastre, intrucit este vorba de o 
măsură îndreptată spre realizarea 
dezarmării, această problemă de 
căpătîi a omenirii despre care se 
vorbește în lume atît de mult, dar, 
din păcate, se face atit de puțin 
pentru înfăptuirea >ei.

România a făcut însă acum un 
pas concret pe linia dezarmării, a- 
cest lucru fiind o nouă expresie a 
voinței de pace a poporului nos
tru. Fără îndoială că această mă
sură aprobată de Marea Adunare 
Națională și în perspectivă de a fi 
supusă aprobării întregului popor 
prin referendum, va spori și mai 
mult prestigiul tării noastre, al 
președintelui ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In afară de valoarea politică și 
morală pe care o ane, reducerea 
cheltuielilor, armamentelor si efec
tivelor militare ale tării noastre se 
justifică pe deplin din mai multe 
motive. Mai întii. așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceausescu în cu
vântarea rostită la sesiunea Marii 
Adunări Naționale, este vorba de o 
primă măsură concretă prin care 
s-ar reduce efectiv arsenalele mi
litare si. o dată cu aceasta, si pri
mejdia de război. Este apoi va
loarea exemplului oferit tuturor 
statelor, forța stimulentului asupra 
tratativelor din forurile de dezar
mare. Să reținem faptul că măsu
ra de reducere nu micșorează cu 
nimic capacitatea de apărare a tă

ȘTIINȚA-
(Urmare din pag. I)
celor in curs de dezvoltare. Ia noile 
descoperiri științifice și tehnice, cu 
încrederea că și pe această cale se 
vor putea înlătura marile decalaje 
care separă statele bogate de cele 
sărace.

în lumina unor asemenea realități 
obiective, președintele României a 
subliniat. în repetate rinduri. carac
terul irațional, aberant al abaterii 
științei de la făgașul ei firesc, pen
tru a o transforma intr-un factor de 
distrugere a omului, a civilizației. 
Pentru că. din păcate, a devenit o 
realitate tragică faptul că cercetarea 
științifică, potențialul științific în 
general, sint intens utilizate pentru 
desfășurarea spiralei înarmărilor, 
ducînd la producerea unor arme și 
armamente cu o forță de distrugere 
tot mai mare.

Un paradox : implicarea 
științei în cursa înarmărilor. 
Pe această cale, perfecționarea arma
mentului nuclear a dus la crearea u- 
riașelor și iraționalelor arsenale din 
zilele noastre. In comparație cu ac
tuala panoplie nucleară, bombele 
de tipul celor de la Hiroshima și 
Nagasaki sint adevărate piese de 
muzeu. Prin deturnarea cuceririlor 
fizicii nucleare s-a ajuns la acumu
larea unei capacități de distrugere 
egală cu 36 000 000 de bombe de 
tipul celei aruncate Ia Hiroshima, 
fiecărui locuitor al planetei reve- 
nindu-i, în echivalente conventiona
le, 30 de salve ale unui regiment de 
artilerie.

Prin utilizarea noilor descoperiri 
tn domeniul electronicii, laserului, 
chimiei, tehnicii spațiale, a crescut 
de zeci de ori eficienta loviturilor, 
a armelor din dotare. O deosebită 
îngrijorare produc proiectele de fo
losire a unor asemenea descoperiri 
„de ultimă oră" în vederea transfe
rării in Cosmos a cursei înarmărilor 
de pe Pămint, însăși denumirea sub 
care sint cunoscute aceste proiecte — 
„războiul stelelor" — demonstrînd cit 
de departe s-a mers pe calea per
vertirii scopurilor firești ale științei. 
Se află, de asemenea, in curs ample 
cercetări și experiențe privind ela
borarea unor planuri militare tot 
atit de aberante și primejdioase in 
care sint luate în considerație pro
vocarea de fenomene meteorologice 
— ploi, inundații, secetă, distruge
rea faunei și florei — stimularea 
undelor seismice, folosirea proprie
tăților antimateriei, crearea de 

rii noastre. Apoi mijloacele mate
riale. financiare si umane elibera
te prin această reduoere vor putea 
fi folosite la dezvoltarea econom i- 
co-socială. contribuind astfel la 
creșterea nivelului de trai. De alt
fel. o economie mai puternică în
seamnă și capacitate de apărare 
sporită.

In legătură cu această reducere, 
socotesc deosebit de important 
faptul că legea de reducere ur
mează să fie supusă unui referen
dum popular, consultării întregului 
popor. Organizarea referendumu
lui vorbește cu putere despre de
mocratismul vieții noastre poli
tice. fiind. în aceiași timp. în con
sens cu conoeptia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea ca popoarele înseși să se pro
nunțe asupra celei mai arzătoare 
probleme a zilelor noastre, care 
este dezarmarea. Cred că felul in 
care procedează tara noastră în a- 
cest caz ar trebui să servească 
drept exemplu pentru alții. Sint 
convins că dacă și în alte țări po
poarele ar avea posibilitatea să-si 
spună cuvîntul in cadrul unor re- 
ferendumuri — toate s-ar pronun
ța pentru reducerea mijloacelor 
militare si ar determina astfel gu
vernele să treacă la măsuri efec
tive de dezarmare.

In așteptarea referendumului de 
la 23 noiembrie, oamenii muncii de 
la întreprinderea noastră își spo
resc eforturile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, cu 
convingerea fermă că rezultatele 
muncii lor pașnice slujesc dezvol
tării continue a patriei, cauzei pă
cii si înțelegerii între popoare.

Ton GRAMA
maistru, întreprinderea-de mecanica 
fină din Sinaia 

ÎN SLUJBA OMULUI, A VIEȚII
perturbatii cerebrale etc. Pe baza 
calculelor s-a estimat că, dacă pro
ducția industrială se poate dubla 
intr-un deceniu, capacitatea de dis
trugere se dublează in numai citiva 
ani — consecință a mobilizării in 
asemenea direcții a unor uriașe re
surse umane, financiare și tehnice 
din domeniul științei.

Este vorba. în primul rînd, de 
sporirea continuă a potențialului do 

Apel la conștiință adresat oamenilor 
de știință de pretutindeni

• „Noi, oamenii de știință, care cunoaștem mai bine ca oricine forța 
de distrugere a armelor moderne, uriașul pericol ce-l reprezintă acestea 
pentru securitatea popoarelor, pentru insăși viața omenirii, să ne unim 
și mai puternic forțele, să acționăm ferm împotriva utilizării energiei ato
mice in alte scopuri decit cele pașnice 1".

Din Apelul participantilor la simpozionul international „Oa
menii de stiintă și pacea" — București. 1981.

• „Cerem in modul cel mai ferm oamenilor de știință de pretutin
deni ca minunatele cuceriri ale geniului uman, ale științei și tehnicii 
moderne să fie puse exclusiv in slujba păcii și progresului - și nu a 
distrugerii și războiului !".

Din Apelul pentru pace șl dezarmare al Frontului Demo
crației si Unității Socialiste — 1983.

• „Adresăm savanților, cercetătorilor, intelectualilor de pretutindeni 
vibranta chemare de a ne uni eforturile și a conlucra tot mai strins pen
tru apărarea păcii, a vieții — împotriva tendințelor de militarizare a 
științei contemporane, pentru ca știința să fie utilizată exclusiv potrivit 
vocației sale umaniste !“.

Din Apelul către oamenii de știință, de cultură si cadrele 
didactice din întreaga lume — 1935.

inteligență — savanți. cercetători, 
ingineri — care lucrează, direct sau 
indirect, pentru proiecte si dezvol
tări militare. După unele statistici
— datind din anii ’70 — 500 000 de 
oameni de știință, specialiști cu 
înaltă calificare, își irosesc cunoștin
țele și priceperea în scopuri militare.

Se înregistrează, în al doilea rind, 
o sporire exorbitantă a fondurilor 
destinate cercetării științifice în 
scopuri militare — unul din indica
torii cei mai edificatori ai propor
țiilor cursei înarmărilor. Se apre
ciază că peste două cincimi din 
cheltuielile mondiale alocate pentru 
știință, cercetare, noi tehnologii iau 
drumul unor programe militare. In 
totalul bugetelor militare din lume, 
ponderea cheltuielilor de cercetare
— dezvoltare se ridică, după unele

Alături de milioane de lucrători 
ai ogoarelor din tara noastră, noi, 
țăranii cooperatori din Drăgănești- 
Vlașca. județul Teleorman, am pri
mit cu cea mai mare bucurie, cu 
sentimente de adîncă mîndrie pa
triotică importantele initiative de 
pace cuprinse in cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la reoenta sesiune a Marii Adur 
nări Naționale. Urmind unui șir de 
propuneri făcute de România in 
decursul anilor, noile demersuri 
dovedesc încă o dată hotărîrea cu 
care iubitul conducător al partidu
lui și statului nostru acționează în 
vederea curmării cursei înarmări
lor, pentru ca poporul român să-si 
desfășoare în liniște munca sa paș
nică. constructivă. Sint măsuri, 
initiative care sună ca o chema
re adresată guvernelor, popoarelor, 
tuturor forțelor progresiste — de 
a se trece de la vorbe la fapte, la 
înfăptuirea, de progrese în rezolva
rea celei mai arzătoare probleme ă 
lumii de azi : pacea si dezarmarea.

Intr-adevăr. în prezent, cînd si
tuația internațională este deosebit 
de gravă, cînd pe glob continuă să 
se acumuleze imense cantităti de 
arme tot mai distrugătoare, a de
venit o cerință urgentă ca toate 
statele, toate popoarele să demon
streze o înaltă responsabilitate fată 
de propriile lor destine și ale ome
nirii în ansamblul ei ; pentru că 
momentul pe care îl străbatem este 
un moment in care nimeni nu poate 
rămîne indiferent, nu poate rămi- 
ne deoparte. Pacea nu este o pro- 

'blemă a unui popor sau a altuia, 
ci o problemă care privește toate 
popoarele, mari sau mici, toate sta
tele. mari sau mici.

în spiritul politicii profund uma
niste de înțelegere și colaborare 
internațională promovate cu con
secventă de tara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face din nou 
dovada unei înalte responsabilități 
pentru soarta omenirii, pronun- 
tîndu-se pentru întreprinderea de 
pași ooncreti Pe linia dezarmării. 
Decizia de a se trece la reducerea 

statistici ale O.N.U.. la peste 15 la 
sută, ceea ce reprezintă. in cifre 
absolute, mai mult de 150 miliarde 
dolari.

In timp ce două treimi din popu
lația Terrei trăiește în condiții dra
matice din cauza subdezvoltării, a 
lipsei de resurse materiale și de per
sonal. cu înaltă calificare. în vede- 
r'ea explorării și exploatării bogății
lor naturale, concretizării unor mari 

proiecte economico-sociale — des
coperiri epocale, cuceriri ale științei 
și tehnicii, care ar putea schimba 
radical condițiile de viată a sute de 
milioane de oameni, sînt folosite, pe 
scară tot mai largă, pentru distru
gerea civilizației.

Vibrantă chemare adre
sată oamenilor de știință. 
Pornind de la asemenea consideren
te. în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. cu atit 
mai necesară este manifestarea unei 
înalte responsabilități din partea 
oamenilor de știință, a cercetători
lor. care și-au legat soarta de știin
ță. de progres în general. în opinia 
țării noastre, savantii din intreaga 
lume au înalta îndatorire de a face 

cu 5 la sută, pînă ,1a sfirșitul anu
lui. a efectivelor, armamentelor și 
cheltuielilor militare și organizarea 
în legătură cu aceasta a unui re
ferendum exprimă dorința fierbin
te a României de a-și aduce con
tribuția la oprirea aberantei curse 
a înarmărilor si la folosirea sume
lor rămase disponibile în scopul 
dezvoltării, ai creșterii bunăstării 
popoarelor. Inițiativa tării noastre 
evidențiază, totodată, cu și mai 
mare putere personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. a. cărui 
bogată activitate desfășurată în 
slujba celor mai nobile idealuri ale 
umanității i-au adus stima și con
siderația tuturor popoarelor lumii. 
care-1 numesc pe drept cuvint 
..Erou al păcii".

împreună cu ceilalți gospodari 
ai ogoarelor din comuna Drăgănesti 
— Vlașca. ne exprimăm adeziunea 
deplină fată de inițiativa cu putere 
de exemplu a tării noastre, cit si 
fată de organizarea referendumu
lui. in care vedem un act de o deo
sebită însemnătate in viata politică 
a țării.

Știm bine că numai în condiții de 
pace putem să ne continuăm ne- 
stingheriti drumul înainte, să lu
crăm cum trebuie pămîntul. pentru 
a obține producții tot mai mari. 
Adevărul este că numai muncind 
in liniște și pace am obtinut și în 
comuna noastră recolte tot mai bo
gate, iar nivelul de trai al locuito
rilor a crescut continuu. De aceea, 
dind glas încă o dată profundului 
atașament fată de noua inițiativă 
a tării noastre, vrem să subliniem 
că, împreună cu întregul popor, 
vom spune DA la referendumul 
din luna noiembrie, cu convinge
rea că exemplul tării noastre va fi 
urmat și de alte state, ceea ce va 
servi cauzei securității si păcii pe 
planeta noastră.

Radu RÎCIU
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Drăgânești- 
Vlașca, județul Teleorman

totul, de a acționa cu fermitate pen
tru ca minunatele izbînzi ale știin
ței. ale creației umane. în ansam
blu. să nu fie puse'in slujba marții, 
a distrugerii, ci, dimpotrivă, .«<să '■ 
servească omului, fericirii, dezvol
tării civilizației umane pe noi culmi 
de progres, păcii și colaborării intre 
popoare.

După cum se cunoaște. România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-au 
cucerit un loc de frunte in viata 
internațională prin promovarea cu 
consecventă a poziției potrivit că
reia știința, tehnica modernă, oame
nii de știință, cercetătorii trebuie să 
devină aliati de nădejde în lupta 
pentru împlinirea aspirațiilor de pace 
și progres, împotriva pericolului 
înarmărilor. în primul rînd a celor 
nucleare. Cu prilejul unor reuniuni 
naționale sau internaționale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
oamenilor de știință cu îndemnul de 
a acționa pentru canalizarea tuturor 
cuceririlor științifice și tehnice ex
clusiv pe făgașul cerințelor funda
mentale ale păcii și colaborării.

O activitate .intensă, pilduitoare în 
această direcție, desfășoară Comite
tul National Român „Oamenii de 
știință și pacea", condus de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de largă recu
noaștere internațională, prodigioasă 
personalitate a vieții științifice mon
diale — activitate care se bucură de 
o largă apreciere pe numeroase me
ridiane. Apelul adresat oamenilor de 
știință și de cultură din întreaga 
lume de către participantii la Con
gresul științei si învățămîntului din 
tara noastră se înscrie pe linia unor 
asemenea initiative menite să spo
rească contribuția savanților la fău
rirea unei lumi a păcii, progresului 
și înțelegerii internaționale.

Acum. în Anul Internațional al 
Păcii, cînd se impun noi eforturi 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
în primul rind a celor nucleare, 
pentru trecerea Ia măsuri con
crete de dezarmare. chemarea 
vibrantă a României, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresată oameni
lor de știință, cercetătorilor, de a 
acționa strins uniți, alături de toți 
fiii planetei, pentru a face ca tezau
rul științei și tehnicii să fie utilizat 
exclusiv spre binele oamenilor, al 
vieții capătă un caracter mai urgent 
decit orieînd. constituind un aport 
prețios la mobilizarea și mai largă 
a tuturor forțelor social-politice 
contemporane la salvgardarea păcii, 
la edificarea unui viitor lipsit de 
amenințarea armelor, a războaielor.

ADUNARE FESTIVĂ
consacrată celei dc-a 69-a 
aniversări a victoriei Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Tirgoviște a avut loc. marți, o 
adunare festivă consacrată celei de-a 
69-a aniversări a victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții dimbovițene.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Ion Nicolae, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Tirgoviște al P.C.R.. primarul 
municipiului Tirgoviște. și E. M. 
Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Evidențiind relațiile tradiționale de 
prietenie statornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre, vorbitorii 
au subliniat rolul hotăritor al întîl- 
nirilor și convorbirilor la cel mai 
înalt nivel in adincirea și diversifi
carea acestor raporturi în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Participantii au vizitat o expoziție 
de fotografii și de carte din Uniu
nea Sovietică.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Colum
biei la București. Lucella Ossman de 
Duque, a oferit, marți, o recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere si instituții centrale, 
oameni de cultură si artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România.

(Agerpres)
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Idei, soluții, rezultate în domeniul 
utilizării capacităților de producție

20,35 Repere anatoliene. Documentar 
(color)

20,40 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politico-idpologice • Noua 
revoluție în pregătirea cadrelor

21,00 Film serial (color).. „Casă pentru 
copiii noștri". Premieră pe țară. 
Producție a televiziunii bulgare. 
Cu : Kosta Tonev, E. Radeva, V. 
Mihailov, Maria Kavardjikova, 
Stefan Danailov, Gheorghl Nova- 
kov, E. Skoroeva, Asen Milanov. 
Regia : Nedelcio Cernev. Ultimul 
episod t

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
rnsțltutui de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 octombrie, ora 20 — 1 no
iembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi predominant frumoasă în regiunile 
nordice ale țării și schimbătoare în 
cele sudice, unde cerul va prezenta 
temporar înnorări mai accentuate și, 
pe alocuri, va ploua slab. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări în regiunile sudice și la 
munte, cu-' viteze de pînă la 55 km/h. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse, 
în general, între 8 și 18 grade, iar cele 
minime între minus 3 și plus 7 grade, 
mai coborîte în depresiuni, dar mai 
ridicate pe litoral. îndeosebi în nordul 
și centrul țării, local, se va produce 
brumă, iar izolat ceață. în București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros, favorabil ploii slabe. Vînt 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată, cu viteze de pînă la 
45 km/h. Temperaturile maxime vor 
oscila între 13 și 16 grade/ iar cele 
minime între 4 și 6 grade.

Administrația de Stat 
Loto Pronosport 

informează :
Luna noiembrie debutează eu 

o acțiune îndrăgită de marea 
masă a participanților. Este 
vorba de TRAGEREA „MUL
TIPLA" PRONOEXPRES ce va 
avea loc duminică, 2 noiembrie 
1986. Acest gen de tragere se 
înscrie în rîndul acelora care 
prezintă mari și numeroase 
avantaje, impunîndu-se atît 
prin atractivitatea formulei de 
joc, cit si prin evantaiul amplu 
și variat al cîștigurilor. Se 
efectuează 8 extrageri, in două 
faze, cu un total de 48 de nu
mere (din 45). Tragerile fiind 
„legate" două cîte două, există 
posibilitatea de a se cîștiga și 
cu 4 numere din 12 extrase. 
Cîștigurile, cuprinse în 16 ca
tegorii, constau în autoturisme 
„Dacia 1 300“. importante sume 
de bani și excursii peste hotare. 
Biletele de 25 lei varianta au 
acces la toate extragerile. Ul
tima zi în care se mai pot 
procura biletele preferate este 
simbătă, 1 noiembrie.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
In numele Comitetului Central ai Partidului Socialist Unit din Ger

mania. al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, al poporului Re
publicii Democrate Germane, precum și al nostru personal, exprimăm Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român și dumnea
voastră personal mulțumiri pentru salutările și urările transmise cu ocazia 
celei de-a 37-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.

împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie șl co
laborare dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor dezvolta și 
adinei în mod dinamic și în viitor, în spiritul înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel, spre binele popoarelor noastre, în interesul păcii și so
cialismului. \

Republica Democrată Germană atribuie, de asemenea, o ipiportanță 
primordială luptei comune Împotriva unei catastrofe nucleare, pentru dezar
mare și reluarea politicii de destindere.

Permiteți-ne, stimați tovarăși, să vă urăm dumneavoastră. _ tuturor 
oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi succese in reali
zarea hotărârilor celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, iar dumneavoastră personal sănătate, putere de munca și fericire.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Vnit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

MITING AL PRIETENIEI INTRE TINERETUL ROMAN
SI TINERETUL POLONEZ
J

Cu prilejul vizitei pe care o efec
tuează în tara noastră delegația 
Uniunii Tineretului Socialist Polo
nez (U.T.S.P.). condusă de Jerzy 
Smajdzinski. președintele Consiliului 
Central al U.T.S.P., marți. 28^ oc
tombrie. a avut loc în Capitală un 
miting al prieteniei între tineretul 
din Republica Socialistă România și 
tineretul din Republica Populară 
Polonă, la care au luat parte un. 
mare număr de tineri și cadre 
ale U.T.C.

La miting au luat cuvîntul tova
rășul Nicu Ceaușescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, și tovarășul Jerzy 
Smajdzinski, președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Socialist Polonez.

Au fost evidențiate relațiile bune 
de prietenie și colaborare statorni
cite între tineretul și popoarele ro
mân si polonez, contribuția concre
tă pe care Uniunea Tineretului Co
munist si Uniunea Tineretului So
cialist Polonez o aduc la amplifi
carea acestor raporturi, la transpu
nerea în viată a înțelegerilor con
venite cu prilejul dialogurilor între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Polone.

S-a reafirmat hotărîrea de a se 
acționa, și în viitor, pentru amplifi
carea conlucrării intre organizațiile 
de tineret din Republica Socialistă 
România si Republica Populară Po
lonă.

ALBA : Extinderea prestărilor de servicii la sate
Rețeaua unităților prestatoare de 

servicii din comunele și satele ju
dețului Alba se «află în continuă 
dezvoltare și modernizare. In pe
rioada care a trecut din acest an. 
Uniunea județeană a cooperative
lor de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor a dat în folosin
ță 40 de unități prestatoare de 
servicii de diverse profiluri : repa
rații auto-moto. reparații obiecte 
de uz casnic, radio și televizoare

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Astăzi, la Slatina. în ca

drul etapei a Xl-a a campionatului 
diviziei A la fotbal, se va disputa 
meciul dintre echipele F.C. Olt și 
Steaua București. Partida va începe 
la ora 15. Celelalte jocuri ale etapei 
se vor desfășura după următorul 
program : .joi, 30 octombrie : Jiul — 
Sportul studențesc ; Chimia — Uni
versitatea Craiova ; duminică, 2 no
iembrie : S.C. Bacău — Petrolul ; U- 
niversitatea Cluj-Napoca — Victo
ria : Dinamo — F.C. Argeș ; Rapid
— Flacăra Moreni ; F.C.M. Brașov — 
Otelul ; Gloria — Corvinul. <

LUPTE GRECO-ROMANE. în cla
samentul pe națiuni al campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane. în
cheiate recent la Budapesta, pe lo
cul intîl s-a situat U.R.S.S., cu 82 
puncte, urmată de Bulgaria —■ 68 
puncte, Polonia și Ungaria — cîte 46 
puncte, România — 41 puncte, S.U.A.
— 28 puncte, Suedia — 27 puncte, 
Japonia — 25 puncte, Finlanda — 24 
puncte etc.

GIMNASTICA. în Sala sporturi
lor din Reșița se vor desfășura, în
tre 31 octombrie și 2 noiembrie, în
trecerile campionatelor republicane 
masculine de gimnastică — indivi
dual și pe echipe.

Printre participant! se numără 
Valentin Pintea. Emilian Nicula, 
Marius Tobă, Aurelian Georgescu, 
Marius Gherman și Nicolae Beje-

Au fost prezentate preocupările 
actuale ale tineretului român și ti
neretului polonez pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare economi- 
co-socială stabilite de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist Ro
mân și. respectiv, de Congresul ai 
X-lea al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

A fost 'exprimată hotărîrea orga
nizațiilor de tineret din cele două 
țări de a acționa cu energie, îm
preună cu tineretul democratic și 
progresist din întreaga lume, cu toa
te forțele iubitoare de pace pen
tru înlăturarea pericolului unui 
război nuclear, pentru dezarmare, și 
în primul rind dezarmare nuclea
ră. pentru făurirea unui sistem 
trainic de pace si securitate în Eu
ropa si în întreaga lume.

★
Conducerea delegației Uniunii Ti

neretului Socialist Polonez (U.T.S.P.), 
care efectuează o vizită în țara 
noastră, a fost primită, marți dimi
neața, de tovarășul Ion Stoian. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare statornicite intre Partidul 
Comunist Român si Partidul Munci
toresc Unit Polonez. între țările si 
popoarele noastre. subliniindu-se 
contribuția determinantă a întilniri- 
Jor, și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech Jaru- 
jelski la extinderea și întărirea aces
tor bune raporturi. în folosul reci
proc. al cauzei socialismului și păcii.

A fost relevat rolul tinerei gene
rații de pretutindeni în lupta po
poarelor pentru dezarmare, in primul 
rînd nucleară, pentru pace, destin
dere și înțelegere in întreaga lume.

etc. Asemenea unități au fost în
ființate în comunele Cilnic, Noș- 
lac, Roșia Montană, Sohodol. 
Cricău. Săsciori și altele. Pînă la 
sfirșitul anului vor fi date în fo
losință alte 15 unități. Totodată, în 
mediul rural au fost create; în 
sistemul cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
și 20 unități de producție. (Ștefan 
Dinică).

naru. • La ultima ediție a 
„Cupcî mondiale" de gimnastică de 
la Beijing, evoluțiile sportivelor au 
fost notate de șase arbitri, în loc de 
patru ca pînă acum. Experimentul 
și-a dovedit eficacitatea, cei doi ofi
ciali contribuind la o apreciere mai 
obiectivă a concurentilor, astfel incit 
pe toată durata competiției nu s-a 
înregistrat nici o contestație. Pre
ședintele Federației internaționale de 
gimnastică, Iuri Titov, a declarat : 
„Ținînd cont de rezultatele bune ob
ținute, vom experimenta acest sistem 
și la viitoarele concursuri interna
ționale, cu intenția de al oficializa în 
cazul în care se va bucura de apre
cierile unanime".

CICLISM. Cu prilejul unui concurs 
desfășurat pe velodromul olimpic din 
Moscova, sovieticul Viaceslav Eki- 
mov a stabilit un nou record mondial 
al orei, pe pistă acoperită, parcur- 
gînd 49,672 km. Vechiul record (48,448 
km) aparținea aceluiași sportiv.

JUDO. — Campionatele mondiale 
feminine de judo s-au încheiat în lo
calitatea olandeză Maastricht cu în
trecerile de la categoria ..open", in 
finala căreia Ingrid Berghmans (Bel
gia) a dispus la puncte de Jinlin Li 
(R.P. Chineză). La categoria 66 kg, 
franceza Brigitte Deydier a cucerit 
pentru a treia oară consecutiv titlul 
suprem, învingind în finală pe sue
deza Elizabeth Karlsson.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• LENTILE DIN MATERIAL 

BIOLOGIC. Mai multe echipe de cer
cetători din Lyon au pus la punct. în pre
mieră mondială, o lentilă realizată din- 
tr-un biomaterial. respectiv Colagen 4 
transparent, care a fost izolat din placentă 
umană. Această lentilă, care pare să se 
bucure de o foarte bună tolerantă biologi
că. se încorporează in corneea ochiului, 
pentru corectarea miopiei, hipermetropiei 
și astigmatismului, cu ocazia 
de cataractă.

Pentru afirmarea acestui 
implant mai rămîn de rezolvat 
bleme-cheie : adaptarea efectivă a noilor 
lentile, în funcție de pacient, prin continua
rea studiilor de imunoiogie, și stabilirea 
celui mai adecvat tip de intervenție chi
rurgicală prin care sâ se realizeze respecti
vul implant. Grație lentilelor de co
lagen transparent — orieînd disponibile, 
nu va mai fi necesar să se facă apel la 
cornee de la donatori și nici la ..băncile de 
ochi". In plus, iată și o altă consecință re

operațiilor

promițător 
două pro-

marcabilă : în timp, noul „produs", adică 
lentila din colagen, se acoperă cu celula 
vii, ca o cornee naturală normală, feno
men exclus in cazul unui material sintetic.

• „VÎNĂTOARE" DE ASTE- 
ROIZI. Doi astronomi ai Observatorului 
Brofelde, din Holbaek. 
haga, au anunțat 
asteroid pe care l-au 
Tot anul acesta, la 1 
astronomi au descoperit 
respectiv pe „Holbaek".
asteroid, este vorba, de fapt, de o redesco
perire. „Petersen" — care are un diame
tru de circa 15 km — fusese fotografiat la 
Observatorul Brofelde la 24 septembrie 
1984. Analizînd 70 000 de fotografii efec
tuate la diverse observatoare astronomice 
din întreaga lume, cei doi descoperitori 
danezi au avut surpriza să constate că 
mica planetă necunoscută figura în trei 
fotografii datînd din 1974, 1979 și 1982.

de lîngă Copen- 
descoperirea unui nou 

numit „Petersen", 
ianuarie, cei doi 

și un alt asteroid. 
In cazul noului

• SALOPETĂ-FRIGIDER. Este 
vorba de o îmbrăcăminte de protecție 
destinată, in principal, minerilor. Reali
zată în Polonia, la Institutul central de 
protectie a muncii. în colaborare cu Cen
trul de cercetare și dezvoltare a industriei 
confecțiilor, noua salopetă îl ferește pe 
purtătorul său de temperaturile înalte, de 
particulele de cărbune încins și de impuri
tățile nocive din 
condiții de muncă 
abataje. Exteriorul 
dintr-o țesătură cu 
izolatoare. Sub țesătură se află o întreagă 
rețea de tubulete elastice care vehiculează 
prin mîneci, prin pantaloni, de-a lungul 
corpului, pe sub casca de protecție a per
soanelor care poartă salopeta aer compri
mat provenit dintr-un climatizor.

• „FRÎNĂ" IN CALEA UZURI! 
ORGANISMULUI. Printre alte virtuți, 
acupuncturii tradiționale chineze i se re
cunoaște și meritul de a contribui la frina-

atmosfera locurilor cu 
deosebit de grele din 

salopetei este executat 
bune proprietăți termo-

rea procesului de îmbătrînire care-i afec
tează pe oameni.. Cum anume ? Prin 
ameliorarea rezistenței fizice a organismu
lui. Așa cum afirmă însă prof. Cheng Da 
Zhong, directorul serviciului de acupunc
tura, din cadrul spitalului „Ruijin" din 
Shanghai, nu se poate vorbi de oprirea 
procesului de îmbătrînire, ci numai de în
cetinirea acestuia. în acest sens, interesan
te concluzii au 
cente cercetări 
acupuncturii în 
nismului, ca o 
cu regularitate 
tru tratarea a
mentul prin acupunctura, dacă se aplică in 
timp util, poate împiedica accelerarea 
„erodării" țesuturilor și celulelor organis
mului ca urmare a administrării masive 
și repetate de medicamente.

• NOUA VOCAȚIE A FLUVIU
LUI ZAIR ? in prezent, la Kinshasa se 
examinează un îndrăzneț proiect vizînd iri
garea unor mari întinderi de sol african.

reieșit, în urma unor re- 
ștlințifice asupra rolului 
combaterea uzurii orga- 
consecință a administrării 

a unor medicamente, pen- 
diferite afecțiuni. Trata-

prin devierea unei părți din apele fluviu
lui Zair către zonele deșertice ale Sahelu- 
lui, cu ajutorul unui canal lung de 2 500. 
km. Astfel, s-ar putea transfera, anual, 
către lacul Ciad o cantitate de 100 miliar
de litri de apă.

Potrivit realizatorilor săi, proiectul 
„Transaqua" ar asigura, pe lingă irigarea 
a zeci de mii de kilometri pătrați de 
teren, și crearea unei căi navigabile pentru 
o serie de tari africane care nu dispun de 
ieșire la mare.

• PENTRU SUDAREA MAI RA
PIDĂ A... OASELOR. ° nouă met0' 
dă de vindecare a fracturilor de la picioa
re se experimentează, în prezent, in mai 
multe spitale din Marea Britanie. in locul 
tradiționalului ghips, care imobilizează 
membrul fracturat, se folosește un dispo
zitiv „cu vibrații", care stimulează rege
nerarea mai rapidă a osului accidentat. 
Cadrul acestui dispozitiv se fixează direct 
pe picior, de o parte și de alta a fracturii. 
Alcătuit dintr-o bară metalică — ce con-
__________________ •i_______ ...

stituie un suport rigid — și un mecanism 
acționat de un arc conectat la un mic com
presor — care face ca bara metalică să 
„pulseze" la anumite intervale — dispozi
tivul determină capetele osului fracturat 
să vibreze intermitent. Fără a mai fi ne
voie să se recurgă la radiografii, informa
țiile în legătură cu modul cum se sudează 
osul sînt obținute cu ajutorul unui aparat 
de măsură conectat la un calculator.

încă de la începutul tratamentului, fără 
a-și părăsi patul, pacientii se pot „plim
ba". Și aceasta pentru că dispozitivul de
termină mișcări identice cu cele efectuate 
in timpul mersului, ceea ce, pe lingă sti
mularea vindecării, asigură menținerea 
mușchilor și a încheieturilor în stare de 
funcționare. De îndată ce pacientul începe 
să meargă, dispozitivul este acționat de 
greutatea acestuia, in cursul deplasării. 
Grație noii metode, pacientii pot părăsi 
patul după numai cîteva zile, iar timpul 
de vindecare definitivă se reduce cu cî
teva săptămîrii fată de metoda fixării în 
ghips.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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NAȚIUNILE UNITE

SÎNT NECESARE ACȚIUNI CONCRETE DIN PARTEA 
STATELOR PENTRU TRECEREA IA DEZARMARE 

Intervenția reprezentantului țării noastre
în Comitetul pentru probleme politice de securitate

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : In Comite
tul pentru probleme politice de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. se procedează in aceste zile 
la dezbaterea detaliată a punctelor 
de pe ordinea de zi referitoare la 
oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare.

Luind cuvintul, reprezentantul 
tării noastre a înfățișat punctul de 
vedere al României potrivit căruia 
gravitatea și complexitatea situației 
Internationale, escaladarea continuă 
a cursei înarmărilor, în special a 
celei nucleare, situația existentă in 
domeniul negocierilor de dezarmare 
fac necesară o nouă abordare, a 
cărei trăsătură fundamentală să o 
constituie acțiunea concretă a state
lor pentru ieșirea din impasul 
actual.

Acest imperativ justifică apelurile 
repetate ale României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu. adresate 
celorlalte state, conducătorilor lor. de 
a întreprinde măsuri și acțiuni, in
clusiv unilaterale, pentru sporirea 
încrederii, pentru crearea condițiilor 
propice în vederea reluării negocie
rilor și depășirii dificultăților exis
tente. Același imperativ a inspirat 
recentul apel adresat de România 
celorlalte state europene. S.U.A. și 
Canadei de a trece fiecare la o re
ducere unilaterală a armamentelor, 
efectivelor si cheltuielilor militare 
chiar înainte de realizarea unor 
acorduri corespunzătoare în acest 
domeniu. Pentru a da acestui apel 
un sens concret. România a anunțat 
hotărîrea de a reduce unilateral cu 
5 la sută armamentele, efectivele. și 
cheltuielile sale militare și de a su
pune această măsură aprobării între
gului popor. în cadrul unui referen
dum.

Această măsură, s-a relevat in 
continuare, este fondată pe propu
nerea președintelui Nicolae Ceaușescu 
aprobată de cel de-al treilea Con
gres al Oamenilor Muncii din Româ
nia. al cărui apel la dezarmarea nu
cleară si generală, la pace a fost 
prezentat ca document oficial la ac
tuala sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

A fost prezentat punctul de vede

Rezoluție privind instituirea unei zone de pace 
și colaborare în Atlanticul de sud

re al președintelui României privind 
necesitatea continuării negocierilor 
pentru încheierea in cel mai scurt 
timp a unui acord privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne în Europa, de către Statele Unite 
și de către Uniunea Sovietică, și 
asigurarea continuării totodată a 
negocierilor asupra unui acord vizînd 
lichidarea tuturor armelor nucleare 
de pe continentul european. Dat 
fiind că aceste arme amenință sta
tele europene, se impune ca țările 
membre ale N.A.T.O. și Tratatului 
de la Varșovia să participe direct la 
aceste negocieri.

Așa cum sublinia recent președin
tele României, considerăm necesar 
ca negocierile să fie continuate pen
tru a se ajunge la un acord privind 
reducerea cu 50 la sută într-o primă 
etapă a armamentelor strategice. 
Este necesar să se facă totul pentru 
realizarea unui acord asupra înce
tării totale a experiențelor nucleare 
și, în același timp, să se treacă la 
reducerea radicală a armamentelor 
convenționale.

Programul complex de dezarmare 
preconizat de România conține, in 
paralel cu măsurile de dezarmare nu
cleară, care constituie obiectivul său 
central, măsuri vizind reducerea cu 
25 la sută a armamentelor Conven
ționale, efectivelor și cheltuielilor 
militare într-o primă etapă, pînă în 
1990, și, în continuare, cu 50 la sută 
pină în anul 2000.

Vorbitorul a evidențiat efectele 
pozitive pe care măsurile unilaterale 
de reducere a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare le-ar 
avea asupra întăririi încrederii, pre
cum și pe plan economic și financiar, 
contribuția lor la transpunerea în 
viață a programelor de dezvoltare 
economică și socială a fiecărei țări.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat necesitatea intensificării efor
turilor în cadrul negocierilor de la 
Viena pentru reducerea forțelor ar
mate și armamentelor in Europa 
centrală, al Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva și în celelalte 
foruri, in vederea ajungerii cit mai 
curînd posibil la acorduri de sub
stanță in domeniul dezarmării, în 
special al dezarmării nucleare.

Mesaj de solidaritate cu poporul 
mozambican

MAPUTO 28 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu s-a trans
mis un mesaj de compasiune și soli
daritate membrilor Biroului Politic 
al C.C. al Partidului FRELIMO, 
Guvernului Republicii Populare Mo- 
zambic și soției președintelui Samora 
Moises Machel, cu ocazia fune
raliilor președintelui Partidului 
FRELIMO și președinte al Repu
blicii Populare Mozambic. mareșal 
Samora Moises Machel. Mesajul a 
fost transmis de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

La întîlnirea avută cu Mario 
Machungo, prim-ministru al Guver
nului Republicii Populare. Mozam
bic, s-a transmis dorința conducerii

Funeraliile președintelui Partidului FRELIMO, 
președinte al R. P. Mozambic, 

Samora Moises Machel
MAPUTO 28 (Agerpres). — Marți, 

la Maputo au avut loc funeraliile 
președintelui Partidului FRELIMO, 
președinte al Republicii Populare 
Mozambic, mareșal Samora Moises 
Machel.

L<r mitingul de doliu, desfășurat 
în Piața Independenței, au participat 
membrii Biroului Politic al C.C. al 
Partidului FRELIMO, ai Comisiei 
Permanente a Adunării Populare, ai 
guvernului, veterani ai luptei de 
eliberare națională, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, ai organizațiilor

Situația
BEIRUT 28 (Agerpres). — Dueluri 

sporadice de artilerie și cu rachete 
s-au produs pe parcursul zilei de 
marți între miliții ale organizației 
Amal si combatanți palestinieni in 
zona taberei de refugiați Rashidiyeh, 
de lingă Tyr (sudul Libanului).

In regiunea Saida forța de inter- 

E DE PRESA
scurt

Partidului Comunist Român, a Româ
niei socialiste, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se continua 
și diversifica dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre cele două partide 
și țări, de a se realiza toate acțiu
nile stabilite cu prilejul întâlnirilor 
la cel mai înalt nivel. S-a transmis, 
de asemenea, mult succes conducerii 
Republicii Populare Mozambic. po
porului mozambican in realizarea 
importantelor sarcini pe care și 
le-au propus.

Primul ministru a mulțumit pen
tru solidaritatea manifestată de po
porul român, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în aceste mo
mente grele pentru poporul mozam
bican și a apreciat în mod deosebit 
voința politică și hotărîrea manifes
tate de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de a 
se continua dezvoltarea relațiilor de 
prietenie româno-mozambicane.

obștești, militari ai Forțelor popu
lare de eliberare. Au luat parte, de 
asemenea, șefi de stat și de guvern, 
delegații din numeroase state ale 
lumii.

La funeralii a participat tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Samora Moises Machel a fost în
humat la Monumentul Eroilor.

din Liban
punere între milițiile Amal și com
batanții palestinieni a încercat să-și 
extindă marți zona de amplasare 
spre noi poziții, dar a fost împiedi
cată de persistența tirurilor.

La Beirut s-au înregistrat ciocniri 
între milițiile libaneze rivale.

Pentru o nouă ordine 
economică internațională
CIUDAD DE GUATEMALA 28 (A- 

gerpres). — Luind cuvintul în des
chiderea lucrărilor reuniunii țărilor 
în curs de dezvoltare din America 
Latină, Africa și Asia, consacrată 
problemei depășirii dificultăților so- 
cial-economice cu care acestea se 
confruntă în prezent, președintele 
Guatemalei. Vinicio Cerezo. s-a pro
nunțat pentru edificarea, intr-un cli
mat de pace și cooperare, a unei 
noi ordini economice internaționale 
și a unei societăți mai drepte și mai 
umane, transmite agenția I.P.S. Șe
ful statului guatemalez a evidențiat 
eforturile ce se fac pe plan intern 
în vederea traducerii în viată a pro
cesului național de transformări de
mocratice.

Dezvoltarea relațiilor 
dintre R.P. Mongolă 

și R.D, Germană
ULAN BATOR 28 (Agerpres). — 

In cadrul unui miting organizat cu 
prilejul vizitei sale in R.P. Mongolă, 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, a re
levat „nivelul exemplar" al relațiilor 
dintre cele două partide, popoare și 
state, informează agenția A.D.N. Re- 
ferindu-se la situația internațională, 
vorbitorul a apreciat că securitatea 
nu poate fi asigurată decît prin opri
rea înarmărilor și- reducerea poten
țialelor nucleare.

La rîndul său. Jambin Batmunh, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole, apre
ciind că vizita a deschis un nou ca
pitol în cronica prieteniei și coope
rării dintre cele două țări, a subliniat 
că lupta pentru securitatea generală 
și prevenirea războiului constituie 
sarcina principală in actuala situație 
internațională încordată.

La încheierea vizitei, în capitala 
mongolă a fost semnat acordul de 
lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre R.P. Mongolă și R.D. 
Germană pe perioada pină in anul 
2000.

PLENARA C.C.
BANGLADESH. La Dhaka s-au 
desfășurat lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Bangladesh consacrate 
examinării situației politice din 
țară. Plenara a hotărit convocarea 
congresului partidului în luna mar
tie 1987.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TURCIA

Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Turcia, am plăcerea să vă 
adresez, in numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de pro
gres și prosperitate poporului turc prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte, in interesul popoare
lor român și turc, al cauzei securității și păcii in Balcani, în Europa și 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a tri
mis primului ministru al Republicii 
Turcia, Turgut Ozal, o telegramă 
prin care îi adresează, cu prilejul 
aniversării Zilei naționale a Turciei,

Se împlinesc, astăzi, 63 de ani de 
la proclamarea Republicii Turcia. 
Acest eveniment de mare însemnă
tate a încununat lupta forțelor pa
triotice, democratice, grupate în ju
rul lui Kemal Atatiirk pentru înlă
turarea structurilor anacronice și 
dezvoltarea țării pe calea progre
sului. Crearea statului turc modern, 
mareînd o cotitură în destinele ță
rii, a deschis ample perspective în
noirii vieții politice, economice și 
spirituale, ceea ce a descătușat 
mari energii creatoare și a asigurat 
progresul țării în toate domeniile 
vieții sociale.

O realizare de seamă o consti
tuie crearea industriei, pe harta ță
rii apărînd importante centre ale 
industriei metalurgice, constructoa
re de mașini, energetice, chimice, 
de bunuri de larg consum, care, 
bazîndu-se în principal pe valori
ficarea bogățiilor subsolului turc, 
asigură în mare măsură necesarul 
de produse pentru economia națio
nală, precum și disponibilități pen
tru export. Extinderea învățămîn- 
tului de toate gradele și crearea de 
cadre naționale pentru cele mai va
riate domenii au asigurat condiții 
pentru dezvoltarea culturii și ști
inței.

Actuala aniversare are loc. în 
condițiile înfăptuirii unui amplu 
program de investiții în vederea 
realizării programului de 5 ani vi
zînd perfecționarea tehnologică a 
industriei, extinderea rețelei de 
transporturi, sporirea capacităților 
energetice, valorificarea mai din 

sincere felicitări si cele mai bune 
urări. In telegramă se exprimă con
vingerea că legăturile de prietenie 
Si colaborare româno-turce se vor 
dezvolta continuu. în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
în Balcani si în întreaga lume.

plin a .potențialului material și u- 
man, creșterea nivelului de trai.

Cea de-a 63-a aniversare a pro
clamării Republicii Turcia este un 
nou prilej pentru a evoca relațiile 
tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre țările și popoarele 
noastre. Sint relații care. întemeia
te pe deplină egalitate, stimă și 
respect reciproc, cunosc o dezvol
tare continuă în diferite domenii 
de interes comun. în cadrul aces
tor raporturi, momente culminante 
le-au constituit întâlnirile și con
vorbirile la nivel înalt, cunoscut 
fiind că vizitele efectuate de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
Turcia și vizitele întreprinse de 
președintele Kenan Evren în 
România au prilejuit elaborarea u- 
nor ample programe pentru extin
derea și aprofundarea colaborării. 
Grăitoare mărturie a acestei cola
borări o constituie participarea 
României la construirea unor o- 
biective economice în Turcia. Un 
asemenea obiectiv este și rafinăria 
„Anatolia Centrală" care, construi
tă în .colaborare de cele două țări 
și inaugurată chiar zilele trecute, 
deschide noi perspective conlucră
rii reciproc avantajoase intre cele 
două țări.

România șl Turcia colaborează, 
de asemenea, pe plan internațio
nal, inclusiv in cadrul O.N.U., pen
tru soluționarea constructivă a pro
blemelor majore ale lumii contem
porane, pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și co
operării, pentru întărirea securită
ții în Europa și în întreaga lume.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— în plenara Adunării Generale a 
O.N.U. s-au încheiat dezbaterile 
asupra punctului referitor la crearea 
unei zone de pace și colaborare în 
sudul Oceanului Atlantic. Acest 
punct, înscris pe agenda sesiunii la 
cererea statelor din regiune, a pri
lejuit o dezbatere detaliată asupra 
importariței instituirii unor zone ale 
păcii și colaborării, libere de arme 
nucleare, ca o cale eficientă de pro
movare a unor raporturi prietenești,, 
de cooperare multilaterală intre 
State, de întărire a încrederii și 
coeficientului de securitate, de con
solidare a păcii. Din dezbateri a re
zultat că înființarea unei asemenea 
zone în Atlanticul de sud ar con
stitui un pas important în direcția 
reducerii tensiunilor, a aplanării 
divergențelor existente și a întăririi 
stabilității și păcii în regiune.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate și-a 
reluat dezbaterile pe margine» ce
rerii Republicii Nicaragua ca Sta
tele Unite să respecte decizia Curții 
Internaționale de Justiție de la Haga 
privind încetarea ajutorului acordat

semnificații
JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Printre făuritorii metroului moscovit

Serghei Mihailovici Eremeiev 
este gazdă foarte amabilă, foarte 
atentă, cu toate că l-am smuls, pe 
neașteptate, de la treburile lui cu
rente. Este un om foarte ocupat. 
Ca inginer-șef adjunct al Metro- 
stroiului — organizație care se ocu
pă direct de construcțiile de tune
luri și metrouri, avind rang de Di - 
recție principală in Ministerul 
Transporturilor al Uniunii Sovieti
ce — este de la sine înțeles că-și 
drămuiește fiecare minut, fiecare 
clipă. Asta nu l-a împiedicat să ne 
întâmpine cu zîmbet cald în priviri 
și să asculte obișnuitele întrebări 
gazetărești : „Cind a început con
strucția metroului moscovit ? Care 
au fost primele tronsoane date în 
exploatare și cind ? Cite tronsoane 
sint acum in funcțiune, cite stații, 
care sînt proiectele de viitor ale 
Metrostroiului" ? — etc. etc.

— E adevărat, acestea sint pri
mele intrebări care mi se pun de 
către cei din breasla dumneavoas
tră ori de cîte ori mă întâlnesc cu 
ei — confirmă Serghei Mihailo
vici. O vreme le-am răspuns direct, 
ajutîndu-mă cu cifre. Apoi am ho- 
tărît să procedez altfel. I-am invi
tat pe vizitatori — așa cum voi face 
și cu dumneavoastră — intr-o sală 
amenajată special cu un panou 
electronizat, reprezentând, la scară 
redusă. întreaga rețea a metroului 
din cele 33 de raioane ale Mosco
vei. Vor apărea pe tablou tronson cu 
tronson, în ordinea cronologică a 
construcției lor. Aș vrea însă să vă 
spun că. știind că și prietenii noștri 
români sint in plină construcție a 
metroului bucureștean, întrebările 
dumneavoastră nu mi se mai par 
a fi de rutină. îmi dau seama, in
teresul este firesc și, mărturisesc, 
reciproc.

intrat în acea sală înzestrată 
cu panoul electronizat. Ne-am în
tors in timp cu peste 50 de ani. in 
acel an 1931, cind s-a pornit con
strucția metroului moscovit. Ser
ghei Mihailovici ne-a informat că 
ideea acestei construcții fuseăe pusă

Adunarea Generală a adoptat cu 
124 de voturi, între care și cel al 
României, o rezoluție care. în esen
ță, proclamă instituirea unei zone 
de pace și colaborare în Atlanticul 
de sud. Rezoluția cere tuturor sta
telor, îndeosebi celor cu potențial 
militar ridicat, să respecte statutul 
zonei.

în document se reafirmă obligația 
tuturor statelor de a respecta prin
cipiile independenței, suveranității 
naționale, integrității teritoriale și 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța înscrise în Carta Na
țiunilor Unite. Se subliniază, de ase
menea. că pacea și securitatea in 
Atlanticul de sud depind de elimi
narea apartheidului, de asigurarea 
accesului la independență al Nami
biei și încetarea oricăror acte de 
agresiune împotriva statelor din 
regiune.

grupărilor contrarevoluționare care se 
opun actualului regim de la Mana
gua, anunță agenția France Presse. 
Au luat cuvintul reprezentanții 
S.U.A., U.R.S.S., Venezuelei. Alge
riei, Ghanei și Bulgariei.

în discuție înainte de Revoluția din 
Octombrie chiar, în anul 1902. Po
vestea, cu un anumit zimbet, că 
Duma municipală, căreia i-a fost 
supus spre examinare un proiect, 
l-a respins indignată, cu următoa
rea rezoluție : „Acest proiect pin- 
gărește, in Moscova, tot ce au mai 
scump rușii : tunelul metropolitan 
va trebui sa treacă, in multe locuri, 
pe sub catedrale și alte edificii bi
sericești, la o adincime maximă de 
trei arșini, aceste locuri sfinte fiind 
astfel perturbate" !

— Ignoranța, obtuzitatea — con-

Insemnări de călătorie 
din U.R.S.S.

tinuă interlocutorul nostru. Așa că, 
de-abia in anii puterii sovietice s-a 
pus cu tărie realizarea proiectului. 
Primul puț a fost săpat în 1931 și, 
la 15 mai 1935, primele trenuri in
trau victorioase în cele 13 stații. Aș 
vrea să precizez că nu au fost pu
tini cei care s-au îndoit că vom 
avea capacitatea să ducem la bun 
sfirșit o astfel de întreprindere. 
Printre ei și marele scriitor englez 
Herbert Wells. Acestor prevederi 
sumbre constructorii le-au dat un 
răspuns edificator : primul transon 
a fost realizat în numai 3 ani, ceea 
ce reprezenta, atunci, un record 
mondial in materie. In continuare, 
construcția acestor mari bulevarde 
subterane nu s-a mai întrerupt de 
atunci, nici chiar în anii războiului.

Urmărim atenți explicațiile la 
panou. Moscova, în subteranul ei, 
numără astăzi 130 de. stații desfă
șurate de-a lungul a peste 200 de 
kilometri. Structura acestei pînze 
de căi de. comunicație urbană re
flectă, în fond, structura construc
tivă a orașului.

— Observați că, în realitate, sînt 
7 diametre — ne atrage atenția

NEGOCIERILE DE LA GE
NEVA. Marți, la Geneva, a avut 
loc o nouă ședință a grupului care 
se ocupă de problema armamente
lor cosmice în cadrul negocierilor 
sovieto-americăne privind proble
mele armamentelor nucleare și 
cosmice, relatează, agenția T.A.S.S.

ALEGERI ÎN CUBA. La alege
rile pentru desemnarea deputaților 
în adunările municipale ale instan
țelor puterii populare din Cuba, 
desfășurate in al doilea tur de 
scrutin duminică, au participat 
aproximativ 98 la sută din corpul 
electoral — s-a anunțat oficial la 
Havana, transmite agenția Prensa 
Latina. Din totalul de 13 000 depu- 
tați aleși. 62 la sută iși vor exercita 
această funcție pentru prima dată, 
38 la sută au fost realeși, 17,1 la 
sută sînt femei, 22,2 la sută provin 
din rîndul muncitorilor, iar 22.1 la 
sută sînt tineri sub 30 de ani — 
precizează agenția.

FESTIVITĂȚILE DE LA SALO
NIC. Președintele Greciei, Christos 
Sartzetakis, primul ministru, An
dreas Papandreu, și membrii gu

gazda noastră. Cel mai lung diame
tru măsoară 36 de kilometri, pă- 
trunzînd dincolo de limita orașului 
tradițional, spre noile cartiere care, 
la rîndul lor, sînt asemenea unor 
orașe cu zeci de mii de locuitori, 
gravitând in jurul Moscovei, al 
complexelor ei platforme industria
le. Trenurile se urmăresc la un 
răstimp de 90 de secunde. Și tot se 
simte aglomerația la orele de virf. 
S-au făcut calcule din care 
rezultă că rețeaua transportului 
urban de suprafață și subteran 
face față unui trafic zilnic de peste 
15 milioane de călători. Metroul 
preia, din această cifră, 7 milioane 
de călători. Un trafic uriaș, dina
mic.

Intr-adevăr, un trafic uriaș, că
ruia trebuie să i se facă față cu su
plețe, cu spirit de organizare și pla
nificare desăvîrșit. Metroul iși are 
sistemul său propriu, în această 
privință integrat altor sisteme ale 
ansamblului circulației urbane.

Știm cu toții că orice mare oraș 
este un organism complex, din ce 
în ce mai complex, în care totul 
este interdependent — explică Ser
ghei Mihailovici. Constructorii 
metroului bucureștean știu și 
ei bine acest lucru. Mi-ar face 
plăcere să discut cu omologii mei 
români despre aceste chestiuni, să 
aflu părerea lor, pentru că noi. 
constructorii de metrouri, sîntem 
mereu confruntați cu necesitatea 
de a realiza lucrări tehnice tot mai 
complicate, în care echipamentele 
ultramoderne stau pe primul plan.

— Vă vom întîmpina cu bucurie 
cind veți veni la București — măr
turisim noi. Vă rugăm însă să 
ne dați cîteva amănunte cu pri
vire la preocupările actuale ale 
Metrostroiului ; care-i sînt planu
rile de viitor ?

— Construim din plin noi linii de 
metrou în 16 orașe mari ale Uniunii 
Sovietice — ne informează interlo
cutorul nostru. Dar, mai ales, la 
Moscova, unde orașul se mărește 
văzînd cu ochii. De exemplu, pen

vernului socialist elen au asistat 
marți la parada militară care a a- 
vut loc la Salonic, în nordul țârii, 
cu prilejul aniversării ,-,Zilei refu
zului" („Ohi"), sărbătorită anual. 
Ea marchează momentul cind, la 
28 octombrie 1940, Grecia a respins 
ultimatumul dat de Italia fas
cistă și a intrat în război alături 
de forțele aliate. în campania de 
iarnă care a urmat, forțele grecești 
au respins trupele italiene de in
vazie, care pătrunseseră in nord- 
vestul Greciei, prin Albania.

ACORD. în perioada 20—27 oc
tombrie. la Moscova s-au desfășu
rat lucrările primei ședințe a gru
pului permanent de lucru pentru 
problemele transporturilor al Co
misiei sovieto-chineze de colabo
rare economică, comercială și teh- 
nico-științifică — informează 
gențiile T.A.S.S. și China Nouă. A 
fost semnat un acord in baza că
ruia porturile chineze, vor asigura 
serviciile necesare companiilor na
vale sovietice. A doua ședință a 
grupului va avea loc la Beijing, în 
martie anul viitor — precizează 
agențiile menționate.

tru noi construcții urbane, nu de 
mult, au fost destinate încă 10 mii 
de hectare. Jumătate din această 
suprafață este situată dincolo de li
mita circulară care marca orașul 
după anii 1960. Și mai sint și alte 
exemple asemănătoare. Vă închi
puiți că asta nu simplifică proble
ma transporturilor urbane, ci dim
potrivă. S-a făcut deci apel la 
construirea de noi căi ferate și li
nii de metrou. Pot să vă spun că, 
în perioada 1986—1990, vom realiza 
cam 40 de noi kilometri de căi 
subterane, cu stațiile necesare. In 
acest moment sînt pe final calcu
lele tehnico-economice și apoi vom 
trece imediat la lucru. Metroul — 
îmi spunea glumind un cunoscut 
de-al meu, care a condus prima 
garnitură de metrou pe primul 
tronson, Ia 15 mai 1935 — este ca 
viața, nu se va sfirși niciodată, 
mereu va trebui să construiești 
ceva.

— Interesant. Prietenul acesta al 
dumneavoastră nu ar putea deveni 
și interlocutorul nostru ?

— Iată o întrebare pe care nu 
mi-a pus-o nimeni pină acum. E 
pensionar, vă închipuiți, dar e om 
in plină putere. Vă fac îndată le
gătura cu Vladimir Neonici Kame
nev. E ora cind îl putem afla la 
muzeul de istorie a metroului, al 
cărui director voluntar este.

Și l-am cunoscut și pe inginerul 
Vladimir Neonici Kamenev. Iși 
amintește bine momentul inaugură
rii primului tronson, a fost sărbă
toare, a precizat el. La stații oa
menii făceau coadă să prindă un 
bilet. Erau curioși, era o noutate 
senzațională, pe care nu voiau s-o 
scape.

—- Pe atunci — ne spune bătrînul 
— metroul era o realizare de în
semnătate republicană, înscriin- 
du-se printre cele mai mari con
strucții ale anilor ’30. Acum a de
venit ceva obișnuit, metroul face 
parte din viața noastră de fiecare 
zi, știți și dumneavoastră lucrul 
acesta, pentru că Bucureștiul iși are 
metroul Iui modern, construit în 
anii socialismului.

Se bucură aflînd că și nouă ne 
place stația Kropotkinskaia, » una 
dintre primele construite atunci.

— Arată ca la începuturi, o țin 
bine minte, eu am condus și am 
oprit la peronul ei garnitura de 
tren în acea zi de mai 1935 — evocă 
el. Doar luminile sînt altfel acum. 
Stația a fost înzestrată cu ilumina
ție fluorescentă, mai odihnitoare.

încercăm să ne reprezentăm acel 
moment inaugural, ajutîndu-ne de 
fotografii de epocă așezate în mu
zeu. Iată și vagonul-locomotivă la 
manetele căruia se găsea tînărul

CONVORBIRI FRANCO—VEST- I 
GERMANE. La Frankfurt pe Main 
s-au încheiat marți convorbirile 
oficiale la nivel înalt franco-vest- 
germane. Discuțiile purțate de cele 
două delegații, conduse de preșe
dintele Fraiițois Mitterrand și can- . 
celarul Helmut Kohl, s-au referit 
la unele probleme ale relațiilor bi- I 
laterale și ale situației internațio
nale. A fost semnat, de asemenea, I 
un acord privind cooperarea pe | 
plan cultural între cele două țări.

SCRUTIN. în R. D. P. Yemen au 
început marți alegerile pentru de- ' 
semnarea deputaților in Consiliul 
Suprem al Poporului — parlamen
tul tării — și în organele locale 1 
ale puterii de stat. Scrutinul va 
dura trei zile.

TRANSPLANT DE CORD. In 
Uniunea Sovietică a fost efectuată ■ 
o operație de transplant de cord. 
Unui pacient in virstă de 34 de I 
ani i s-a implantat cordul unei 
persoane care și-a pierdut viata I 
intr-un accident de automobil. 
Operația a durai sase ore, transmi
te agenția T.A.S.S. .

mecanic de locomotivă electrică 
Vladimir Neonici Kamenev, trans
ferat special de la Iaroslavl unde, 
in anii 1929—1933, fusese construită 
prima cale ferată electrificată a 
U.R.S.S. Ne pierdem în amintiri, 
care-și au parfumul lor specific. O 
vizitatoare, cu păr cărunt, auzin- 
du-ne vorba, ne întrerupe, cerîn- 
du-și scuzele cuvenite și prezen- 
tîndu-se : Anna Timofeevna Glad
kov.

— Am cunoscut Bucureștiul în 
anii imediat după război — ține să 
ne spună. Pe vremea aceea se 
cînta un cîntec foarte frumos, foar
te melodios : „De ce nu vii, cind 
castanii înfloresc" ? — îl țin bine 
minte.

Izbucnim, fără voie, în ris. Vla
dimir Neonici exclamă : „Eh, fe
meile" !

— De ce rîdeți — se miră Anna 
Timofeevna. Vă rog să mă credeți, 
era un cîntec foarte frumos, nu 
l-am uitat și o să vă spun că, anul 
trecut, pe primăvară, cind am vi
zitat din nou Bucureștiul, ca turistă, 
am regăsit orașul de o mie de ori 
mai întinerit, prin noile lui con
strucții, oamenii la fel de priete
noși, preocupați, ca și noi, . să-și 
facă viața tot mai bună, intr-un 
climat de muncă pașnică și rodni
că, la fel cum îl dorim și noi. Sîn
tem umăr la umăr pe drumul aces
ta. Și, să știți, am fredonat, călă
torind prin oraș cu modernul dum
neavoastră metrou, același cintec 
și nimeni nu s-a mirat. Pentru că 
înfloreau, cu adevărat, din nou 
castanii...

— Vedeți — spune Vladimir Neo
nici, cind acest intermezzo neaștep
tat s-a încheiat și vizitatoarea s-a 
îndepărtat de noi — femeile sint la 
fel pretutindeni, chiar dacă au pă
rul cărunt, ca al meu. Știu să păs
treze frumosul vieții și să-l expri
me, bucurîndu-ți inima. Anna Ti
mofeevna are ea mare dreptate 
cind spune că sîntem umăr la umăr 
in munca de făurire a unei vieți tot 
mai bune. Aici, socotesc eu, și con
structorii de metrouri de peste tot 
se întâlnesc în același gind. Pentru 
că și la Moscova, și la București, și 
în atâtea alte părți ale lumii, ei, a- 
semenea tuturor constructorilor, au 
încă multe de înfăptuit pentru oa
menii muncitori. Frumosul vieții se 
exprimă, desigur, și prin cintec, dar 
mai cu seamă prin muncă de lau
dă. Ceea ce ne străduim să facem 
și noi, cu toții.

Iar spusele lui Vladimir Neonici 
Kamenev ni s-au părut a fi cele 
mai potrivite pentru încheierea re
portajului nostru.

Dionisie Ș.INCAN

După hotărîrea unilaterală a Marii Britanii 
de a rupe relațiile diplomatice cu Siria 

Reacții de dezaprobare in diferite țări ale lumii
DAMASC 28 (Agerpres). — In ca

drul unei reuniuni a guvernului Si
riei, primul ministru Abdel Rauf Al 
Kassem a arătat că tara sa nu va 
acoepta „politica de presiuni, șantaj 
și amenințări" ca urinare a ruperii 
unilaterale de către Marea Britanic 
a relațiilor diplomatice.

Pe de altă parte — informează a- 
genția France Presse — Partidul 
Băas Arab Socialist din Siria, de gu- 
vernămînt, a adresat partidelor, miș
cărilor și organizațiilor prietene un 
memoriu în care denunță măsura 
britanică.

TUNIS 28 (Agerpres). — Liga Ara
bă și-a exprimat regretul profund 
în legătură cu decizia. Marii Britanii 
de a rupe relațiile diplomatic? cu 
Siria. într-o declarație dată publici
tății la Tunis, secretarul general 
Chedli Klibi exprimă sprijinul Ligii 
Arabe față de Siria și avertizează că 
pozițiile ostile față de această țară 
dăunează cauzei păcii în Orientul 
Mijlociu și raporturilor lumii arabe 
cu statele care se situează pe astfel 
de poziții.

LUXEMBURG 28 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Pieței comu
ne a hotărît să nu urmeze guvernul 
britanic in condamnarea Siriei, așa 
cum ceruse premieruil Margaret 
Thatcher — informează agenția 
France Presse.

Un asemenea rezultat — constată 
observatorii din Luxemburg, citați de 
A.F.P. — constituie o înfrîngere pen
tru diplomația britanică.

AMMAN 28 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei. Zeid Rifai. a 
apreciat, intr-o declarație publicată 
de ziarul „AI-Rai“. că deteriorarea 
relațiilor dintre Marea Britanie și 
Siria creează o atmosferă de tensiu
ne in regiune. Arătînd că Iordania 
dorește ca între statele arabe și ță

Pregătiri în vederea reuniunii la nivel înalt 
a țărilor islamice

KUWEIT 28 (Agerpres). — Shari- 
fuddin Pirzada, secretarul general al 
Organizației Conferinței Islamice, a 
declarat intr-un interviu acordat 
ziarului ..Arab Times" că a discutat 
cu oficialitățile kuweitiene despre 
pregătirile în vederea convocării re
uniunii la nivel înalt a țărilor isla
mice, ce va avea loc la 26 ianuarie 
1987 în Kuweit. După cum a spus 
el, agenda întâlnirii include proble

Noi victime ale represiunilor polițienești 
în R.S.A.

PRETORIA 28 (Agerpres) ■— In 
Republica Sud-Africană continuă 
demonstrațiile impotriva politicii de 
apartheid, poliția regimului rasist 
intervenind ca de obicei cu brutalita
te. Agenția France Presse relatează 
că in localitatea Guguletu, forțele 
polițienești au deschis focul împo
triva manifestanților. La Soweto, 
marele oraș-ghetou negru, un tânăr 
de 16 ani a fost ucis în cursul inci
dentelor. In școlile rezervate popu
lației de culoare forțele represive 
sint omniprezente pentru a preîn
tâmpina manifestațiile antiapartheid 
și demonstrațiile populației de cu
loare împotriva discriminărilor exis
tente în sistemul de învățămînt.

Potrivit surselor oficiale, cifra per
soanelor — în marea lor majoritate 
demonstranți negri împotriva apart
heidului — ucise în Republica Sud- 
Africană de la data de 12 iunie, cînd 
a fost instituită starea de urgentă, 
și pină in prezent se ridică la 327. 
După cum indică surse independen

rile lumii să existe relații echilibra
te, bazate pe respect mutual, pre
mierul a afirmat că raporturile în
cordate între Siria și Marea Brita
nie se reflectă negativ asupra aten
ției acordate pe plan internațional 
cauzei arabe si eforturilor în direc
ția unei reglementări drepte, cuprin
zătoare si durabile a crizei din 
Orientul Mijlociu.

SANAA 28 (Agerpres). — într-o 
declarație a Congresului General al 
Poporului al R.A. Yemen se aprecia
ză că decizia Marii Britanii de a rupe 
relațiile diplomatice cu Siria creează 
obstacole în calea unei reglementări 
drepte și durabile a problemelor 
Orientului Mijlociu și sporește ten
siunea în regiune — relatează agen
ția China Nouă.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Parti
dele comuniste si muncitorești din 
Orientul arab au dat publicității o 
declarație comună prin care condam
nă campania antisiriană dezlănțuită 
de Marea Britanie, relatează agenția 
T.A.S.S. Documentul subliniază so
lidaritatea partidelor comuniste si 
muncitorești din Orientul arab cu 
Siria.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — In le
gătură cu ruperea unilaterală de că
tre Marea Britanie a relațiilor di
plomatice cu Siria, un purtător de 
cuvint al M.A.E. sovietic a relevat 
că U.R.S.S. respinge terorismul și 
cheamă statele la colaborare eficien
tă pentru eradicarea acestui feno
men periculos. Totuși, a adăugat el, 
pentru adoptarea de măsuri concrete 
sint necesare dovezi precise, mai 
ales cind este vorba de încercarea 
de a se asocia acțiunile unor per
soane iresponsabile cu politica unor 
state. Acțiunea Marii Britanii agra
vează situația din Orientul Mijlociu, 
relatează agenția T.A.S.S.

ma palestiniană, conflictul dintre 
Iran și Irak, terorismul internațional 
și evoluția situației în sudul Africii.

Pirzada a subliniat că scopul prin
cipal al O.C.L îl constituie întărirea 
unității țărilor islamice.

El a adăugat că, la 10 și îl noiem
brie, Comitetul de pace islamic se 
va întruni la Jeddah pentru a con
tinua eforturile in vederea Încetării 
conflictului iraniano-irakian.

te. totalul celor asasinați în climatul 
de violență generat de perpetuarea 
legilor rasiste este însă cu mult mai 
mare, relevă agenția France Presse.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele Ronald Reagan a sem
nat „ordinul executiv" prin care se 
vor aplica sancțiuni economice impo
triva Republicii Sud-Africane, anun
ță agențiile United Press Internatio
nal și France Presse. Anterior, preșe
dintele recursese la dreptul său de 
veto pentru a respinge această legis
lație, dar veto-ul prezidențial a fost 
anulat de faptul că în Congres s-au 
întrunit cele două treimi din numă
rul total al voturilor membrilor am
belor camere neoesar aplicării mă
surilor preconizate.

Noua lege interzice. între altele, 
importurile din R.S.A. de uraniu, 
cărbune, fier, oțel și textile, acor
darea de noi credite, precum și ex
portul în această țară de petrol și 
computere, precizează U.P.I.
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