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Orientările Congresului al Xlll-lea al P. C. R^-orientări

fundamentale pentru progresul multilateralalpatriei

DEMOCRAȚIE Șl RESPONSABILITATE SOCIALA
„Trebuie să pornim de la faptul că socialismul este opera maselor populare, că
el se înfăptuiește cu poporul și pentru popor, că democrația socialistă constituie o ne
cesitate obiectivă pentru afirmarea conștientă a maselor populare în conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate. Trebuie să demonstrăm în practică superioritatea
democrației socialiste, a participării pirecte a maselor populare la conducerea so
cietății”.

Pînă Ia sfîrșitul acestui an. primul al actualului cin
cinal. au rămas numai 24 de zile. O perioadă in care
fiecare colectiv de oameni ai muncii trebuie să acțio
neze cu- hotărire și abnegație pentru realizarea in cele
mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an. pen
tru pregătirea temeinică a producției anului viitor. Așa
cum a subliniat secretarul general al partidului, avem
toate condițiile să încheiem anul 1986 eu rezultate bune
în producție în fiecare sector de activitate. Este nece
sar insă ca. în perioada care a mai rămas pînă la sfirșitul anului, să facem in așa fel incit fiecare zi de
muncă să constituie o zi a rezultatelor maxime in
producție.
Acum, o atenție prioritară trebuie să acorde colec
tivele de oameni ai muncii realizării planului la pro
ducția fizică, ia absolut toate sortimentele. Este știut
faptul că de realizarea exemplară a planului la pro
ducția fizică și in mod special Ia producția de țiței,
cărbune, energie electrică, minereuri depind în mod
hotăritor funcționarea în bune condiții a mecanis
mului economic, buna aprovizionare a întreprinderilor
cu materiile prime și materialele necesare producției.
O activitate susținută trebuie să se desfășoare in zi

lele care au mai rămas pină la sfîrșitul anului în toate
bazinele carbonifere și toate schelele de producție pe
trolieră, in toate 'combinatele siderurgice, in toate în
treprinderile constructoare de mașini. De asemenea,
eforturi suplimentare se cer și din partea oamenilor
muncii din domeniul energetic, din chimie și petro
chimie, practic din toate sectoarele economiei na
ționale.
O dată cu sporirea eforturilor pentru Îndeplinirea în
bune condiții a planului pe acest an se impune ca în
fiecare întreprindere, oentrală industrială și minister
•să se acționeze pentru temeinica pregătire a producției
anului viitor. Este Știut că oea mai bună pregătire a
anului 1987 o constituie încheierea anului 1986 cu pla
nul îndeplinit exemplar la toți indicatorii, deci fără nici
un fel de restante. Ținind seama de toate acestea, avind
în vedere faptul că pină la sfîrșitul anului a mai ră
mas o perioadă scurtă de timp, că se impune o urmă
rire riguroasă a tuturor problemelor de care depinde
realizarea planului la producția fizică, redacția s-a
adresat unor comitete județene de partid in legătură
cu încheierea cu bune rezultate a anului 1986 și pre
gătirea exemplară a producției anului viitor.

(RELATĂRI IN PAGINA A 111-A)

NICOLAE CEAUȘESCU
Democrația nu este o creație isto
rică a socialismului, nu este o cate
gorie specifică lui. Prin democrație
s-a înțeles dintotdeauna puterea po
porului, proces care a marcat. cu
mult înaintea socialismului, momen
tul emancipării omului ca ființă po
litică. Sensul său adine s-a dezvă
luit și afirmat insă în toată cuprin
derea în anii socialismului, democra
ția socialistă reprezentînd un nou
tip istoric de democrație. Avind cu
totul alte determinări obiective și
subiective, democrația orinduirii
noastre noi se întemeiază pe eman
ciparea economică a tuturor celor ce
muncesc, pe participarea poporului
„in mod direct la întreaga activitate
de conducere'*. In aceasta constă de
fapt — preciza
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — „superioritatea
democrației socialiste față de Orice
alt tip de democrație cunoscută de-a
lungul istoriei**.
Unitatea organică dintre democra
ție și socialism și-a găsit o trainică
și deplină întruchipare în perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea al
partidului. Sub inriurirea gindirii
științifice, revoluționare, de profund
vizionarism istoric a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. in răstimpul
ultimelor două decenii fiecare con
gres și conferință națională a parti
dului a adoptat noi măsuri pe linia
adincirii vieții democratice a socie
tății noastre, de natură să asigure
edificarea unui nou cadru al de
mocrației socialiste, un cadru origi
nal exprimat printr-o mare varietate
de structuri și mijloace, armonios
articulate, prin care toți oamenii
muncii iși pot afirma in mod direct
dreptul de opțiune și de decizie in

ce privește politica internă și externă
a țării. Un sistem unitar, izvorit din
realitățile concrete specifice vieții
noastre sociale, care reunește, sub
conducerea politică a partidului co
munist. organe și organisme ce iși
desfășoară activitatea in toate stra
turile societății, în toate unitățile
economice și sociale, precum și la
nivel național, sistem ce favorizează
un permanent și angajant dialog al
conducerii partidului și statului cu
masele largi de oameni ai muncii din
toate domeniile creației materiale și
spirituale, dialog desfășurat întot
deauna intr-o atmosferă construc
tivă,' de stimulare a inițiativei ma
selor. Elementul fundamental al
structurii democrației noastre socia
liste îl reprezintă adunările generale
și consiliile oamenilor muncii —
organe de conducere colectivă
a
proprietarilor, producătorilor și be
neficiarilor.
în anii de după Congresul al
IX-lea al partidului, structurile mun
cii și conducerii colective au fost
generalizate și perfecționate la scara
tuturor organismelor sociale ; Ia ni
vel național au fost constituite or
ganisme larg reprezentative cu ca
racter deliberativ — congresele deputaților, țărănimii, oamenilor mun
cii din industrie, construcții, trans
porturi și alte domenii economice,
științei, invățămintului, culturii etc
—- unele avind și organe permanente.
Un element original survenit in viata
politică a României il constituie și
crearea organismelor sociale cu du
blă natură — de partid și de stat —
organisme concretizate printr-o am
plă reprezentare obștească, cum ar
fi : Consiliul Suprem al Dezvoltării

Economice și Sociale a României,
Consiliul de Control Muncitoresc al
Activității Economico-Sociale, Con
siliul Culturii și Educației Socialiste.
Consiliul Național al Științei și Invățâmintului etc.
Existența unei veritabile constela
ții de organisme democratice, intre
care se distinge multitudinea și va
rietatea organizațiilor de masă și
obștești — peste 50 la număr —
care desfășoară o activitate proprie,
in conformitate cu specificul grupu
rilor sociale pe care le reprezintă,
pune in evidență faptul că prezența
unor interesș general comune, fun
damentale, ale tuturor categoriilor
de oameni ai muncii nu exclude
pluralitatea de interese specifice.
Acestora le corespunde și o diver
sitate a structurilor organizatorice,
necesare manifestării lor in strînsă
împletire cu cerințele generale ale
societății. Nucleul convergenței lor
îl reprezintă Frontul Democrației și
Unității Socialiste, expresie a uni
tății in diversitate, sinteză organi
zational și funcțională a formelor
obștești prin care oamenii muncii
participă la conducerea societății.
Devenind o dimensiune universală a
societății noastre socialiste și un
fapt existențial „cotidian** al fiecă
ruia dintre noi, nu poate fi vorba
de exagerare atunci cind afirmăm
că practic nu există în prezent nici
o formă a acțiunii sociale căreia
să-i lipsească clauza democrației. De
„jos*4 pinâ „sus“ in structura statală
și în cea obștească, in toate dome
niile economice, politice, culturale,
peste tot. prin diverse forme, arti
culate într-un sistem unitar și
coerent, se realizează cumulul de

Înțelepciune a celor ce sint stăpinii
adevărați ai țării, gospodarii de
drept ai marii sale avuții.
Esența democratică a societății
noastre capătă valențe noi, calitativ
superioare, o dată cu afirmarea
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești drept principii esențiale ale
conducerii întregii vieți economicosociale. Autoconducerea și autogestiunea muncitorească — formă spe
cifică a democrației socialiste româ
nești — se relevă a fi in prezent
forma organizatorică cea mai co
respunzătoare prin care se întărește
rolul conducător al clasei munci
toare în prooesul perfecționării mo
dalităților de participare directă a
tuturor oamenilor muncii ia elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia la al XIII-lea Congres
al partidului că ceea ce s-a realizat
pe linia adincirii democrației mun
citorești revoluționare corespunde
unei anumite etape, unui anumit
nivel de dezvoltare .a forțelor și
relațiilor de producție și că. in con
tinuare, o dată cu dezvoltarea ge
nerală a societății, a relațiilor so
ciale. vor fi identificate noi și noi
forme, vor fi perfecționate cele
existente, lărgindu-se astfel continuu
cadrul democratic pentru a asigura
participarea activă și conștientă a
întregului popor la conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate. Se află
în substanța acestei precizări noi
impulsuri pentru intărirea și lăr-

Ioan ERHAN

Secvență de muncă de la secția carbid a Combinatului chimic din Tirnăveni, care asigură circa
60 la sută din producția-marfă a unității. In perioada care a trecut din acest an, muncitorii din această
secție au produs și livrat în plus față de sarcinile de plan 1 747 tone carbid. Concomitent, ei au acționat
in vederea modernizării continue a proceselor tehnologice și diminuării, pe această bază, a consumurilor
energetice. (Gheorghe Giurgiu).

(Continuare în pag. a V-a)
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Ortac de... o zi
in Munții Vrancei
Strîmba. Parchet fo
restier din Munții
Vrancei. Zonă unde
piriul cu același nume
foarfecă înălțimile
după nici o regulă.
Cerul — privit din
adincul văilor — este
presărat de stinci. Sint
și locuri mai așezate,
cu pante dulci, cu tăp
șane proptite in latu
ra din vale de trun
chiurile fagilor și pi
nilor. Nu-i un parchet
ușor pentru exploata
rea lemnului. Mai cu
seamă acum, la înce
put de iarnă și in lu
nile care vor urma.
Dar...
Dar ușor nu le-a ve
nit nici silvicultorilor
să împădurească locul,
să îngrijească pădurea
ani și ani de-a rindul.
Veghe și muncă. Ușor
nu le-a venit nici
acum, cind au trebuit
să dea și pinii, și bra
zii pe mina „minerilor
aurului verde**, cum
mai pot fi numiți tă
ietorii de pădure...
— A intrat pe mlini
bune pădurea, ni s-a
spus la ocolul silvic.
Și ce miini, de aur 1
— putem spune acum,
după o zi petrecută in
parchetul Strîmba, cu
carnetul de notite in
mină. Ca „ortac** al
maistrului Vintilă Ni
coară. șef de brigadă.
— Meștere, am în
ceput vorba la capă
tul unui urcuș, mi se
pare mie ori oamenii
de aici au împrumutat
ceva, din culorile pă
durii ?
— în 36 de ani de
muncă la pădure, citi
am. știu eu. culorile
se pot amesteca. Firea

omului capătă cite
ceva din tăria stîncilor. Cite ceva din li
niștea codrilor. din
calmul văilor, din iu
țeala piraielor. Se
schimbă omul. Dar se
schimbă in bine. Mun
ca la pădure este as
pră, bărbătească, insă,
în același timp, multe-s și frumusețile ei.
Cuvinte bine cum
pănite. Cuvinte de om
care iubește lucrul la
pădure ; căreia i-a dă
ruit 36 ani de muncă...
Iarăși la drum. Mai
strul Vintilă Nicoară
iși propusese ca prim
obiectiv al zilei pre
zența la unul din
punctele de lucru care
solicitase alegerea de
urgență a celui mai
scurt și economicos
drum. Drumul buște
nilor care iși încep
marea călătorie de
aici...
— Aseară, la opera
tivă, unul dintre oa
meni a venit cu o propunere în această direcție. Nu-i rea, dar
nu au fost de acord
conducătorii de atela
je. Terenul e greu și
greul cam pe umerii
lor apasă in punctul
de lucru cu pricina.
Spuneau că s-ar mai
putea scurta calea alegind alta pe care, nu
o dată, au bătut-o cu
pasul. Ar fi un cîștig, s-ar transporta
mai mult lemn. Mai
măsurăm o dată și
hotărim.
— Nu se duce lipsă
de păreri.
— Asta-i regula la
noi : măsurăm de zece
ori — cum se spune
— și, cind pornim

treaba, nu ne mai
pierdem timpul cu re
zolvarea „controverse
lor**. Dacă pe parcurs
mai apar și alte pă
reri care să facă mun
ca mai spornică, atunci
se schimbă cazul. Cintărim din mers fiece
idee și, dacă merită...
Producție bună să iasă
și mulțumire la oamet|i.
din
De
undeva,
dreapta noastră, veneau semnalele ferăstraielor mecanice și
duduit de tractor cu
motorul in plină sar
cină. De popas, nici
vorbă.
La sediul întreprin
derii forestiere de ex
ploatare și transport
ni se spusese că aici,
la Strîmba, lucrează
„brigada la puterea a
doua", pe care o con
duce maistrul Vintilă
Nicoară. „Cum adică :
la puterea a doua** ?
am întrebat. Ni s-a
răspuns : „Adică la
puterea de sus a vredniciei**.
— Sînt șeful acestei
brigăzi de 20 de ani
— aflăm de la meș
ter. De fapt, atunci a
și fost înființată, cu
30 de oameni. Același
efectiv il avem și
acum. La început,
n-am fost noi chiar
„la puterea a doua**.
A trecut ceva vreme
pină am cunoscut care
Și ce poate, cit ține

Dan
DRĂGULESCU
corespondentul
„Scînteii”
(Continuare
in pag. a V-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
• Perenitatea izvoarelor •
Valențele educative ale
muzeului • Confruntarea
de idei în lumea artei con
temporane • Omul și
viața rațională.

• Experiența înaintată din unitățile
agricole și formațiile de muncă fruntașe
- cunoscută și însușită temeinic
• Dezbateri însoțite de demonstra
ții practice și schimburi de experiență
® Cunoștințele noi
aplicate ime
diat, astfel incit în 1987 să fie obținute
producții mari în toate sectoarele agri
culturii

oameni revoluționari
Climatul muncii de calitate
Cîtiva
muncitori
din
două formații de lucru de
la întreprinderea „Unio“
din Satu Mare (două din
tre formațiile care se află
intr-o permanentă compe
tiție pentru locul intîi pe
întreprindere in întrecerea
socialistă), vorbind despre
calitate ne-au spus, fiecare
cu alte cuvinte, același
lucru : calitatea muncii si
a producției este. în pri
mul rind. o problemă a
disciplinei tehnologice și
deci calitatea si disciplina
se oonditionează reciproc,
se cer privite si tratate
împreună ca laturi ale eti
cii muncitorești, revoluțio
nare.
Să facem precizarea că
ambele echipe, făcînd par
te din secția a 9-a (utilaj
complex), lucrează la cele
mai complicate și mai pre
tențioase produse ale în
treprinderii. situație pe
care și-au cucerit-o în
ani. prin calitatea muncii
prestate, prin competenta
^dovedită, prin rigoarea ce

stăpinește întreaga lor ac
tivitate. Despre șeful uneia
dintre ele. Nemeth Elemer,
ni se istorisește, de la în
oeput. un fapt („O să vă
spunem un singur lucru
despre el si o să întelei
geți**)...
In urmă cu cîtiva ani.
un tînăr din echipă a mers
la Șeful secției să-l recla
me pe Nemeth. Zicea că
șeful echipei e prea aspru
și prea puțin Înțelegător
cu tinerii, că-i admones
tează și „le scoate sufletul“ pentru lucruri de ni
mic (așa numea el. tinărul.
abaterile de la disciplina
de lucru pentru care se su
păra Nemeth). S-a crezut
că a fost o neînțelegere
trecătoare. Dar reclama tia
s-a repetat și. analizindu-se. s-a văzut că Ne
meth era. intr-adevăr, cam
aspru în raporturile sale
cu echipa, dar că. în fond,
exigenta sa asigura si ca
litatea execuției, si opera
tivitatea ei. Tinărului care
reclamase i s-a demonstrat

acest lucru. După un timp,
el a plecat să-și satisfacă
stagiul militar. Cind s-a
întors, s-a angajat din nou
la „Unio“. A oerut să
meargă in aceeași secție și
chiar in aceeași echipă.
„Nu mai sint locuri aco
lo!**, i s-a spus. „Eu vreau
în echipa lui Nemeth !“. a
repetat băiatul. Tudor Borobeica. șeful atelierului,
un maistru cu multă ex
periență. l-a privit lung
pe tinăr. „Ia ascultă, nu
ești tu acela care l-ai tot
reclamat pe Nemeth că-ti
face viata amară ?“ „Ba
da. chiar eu“. „Și atunci 1
Uite, ai acum ocazia să nu
mai ai de-a face cu acest
om‘‘. Tinărul s-a încruntat
și a răspuns ferm : „Dar
eu vreau să am de-a face
cu el I M-am gîndit si am
înțeles că asprimea Iui
m-a ajutat. înțelegeți ?“ A
fost înțeles. Și. după citeva zile, i s-a făcut loc în
echipa lui Nemeth.
în multe feluri putem
înțelege acest fapt. Mai

întîi că, la o judecată ma
tură. chiar cei incomodați
de exigentele oe li se im
pun
asupra
disciplinei
muncii lor (și. implicit, a
calității) observă că rigoa
rea acționează, de fapt, in
folosul lor, al formării lor
ca muncitori destoinici și
chiar in folosul intereselor
materiale directe (..In echipa lui Nemeth se cîștigă bine").
Discutăm acum cu șeful
celei de-a doua formații,
loan Tulbure. Statură im
pozantă. mers calm și apăsat. Calm, dar e calmul
acela în care simți forța
neinduplecării fată de tot
ceea oe consideră el că
„nu e bine**. Povestește :
— Acum opt ani. cind
am preluat echipa, am gă
sit-o tare indisciplinată.

Mihai CARANFIL
Octav GRUMEZA

corespondentul „Scînteii"
(Continuare in pag, a V-a)^

In aceste zile se desfășoară
cursurile invătămînluîui agrozo
otehnic de masă la care sînt cu
prinși practic toti cooperatorii, me- •
canizatorii. lucrătorii din Întreprin
derile agricole de stat, locuitorii
satelor din zona necooperativizată.
Este o acțiune de mare însemnă
tate care are drept scop ridicarea
gradului de pregătire profesională
a tuturor celor care lucrează in agricultură pentru a putea munci
mai bine în vederea îndeplinirii
sarcinilor mari ce revin agricultu
rii în 1987 și in ceilalți ani ai ac
tualului cincinal. La cel de-al IIIlea Congres al țărănimii, tovarășul
Nicolae Ceausescu a subliniat pe
larg necesitatea creșterii calificării
profesionale a tuturor oamenilor
muncii din agricultură ca una din
condițiile hotăritoare ale îndeplinirii
programelor de creștere a produc
ției agricole, ia nivelul exigentelor
noii revoluții agrare. „Este necesar
să se acorde mai multă atentie ri
dicării nivelului de cunoștințe pro
fesionale. tehnice ale întregii tărănimi. ale tuturor oamenilor muncii
din agricultură — sublinia secreta
rul general al partidului. Holul hotâritor in înfăptuirea tuturor pla
nurilor si programelor din aceste
sectoare revine oamenilor, care tre
buie să asigure aplicarea celor mai
noi cunoștințe științifice si tehnice
pentru a obține creșterea continuă
a producției'*.
In lumina acestor indicații, or
ganele si organizațiile de partid au
datoria să sprijine activ consiliile
de conducere din unităti în asigu
rarea tuturor condițiilor pentru
buna desfășurare a invățămintului
agrozootehnic de masă, astfel incit
lecțiile si demonstrațiile practice să
se tină potrivit programului sta
bilit. cu participarea tuturor
cursantilor si să se aprofundeze te
meinic cunoștințele predate.
Un obiectiv important al învățămîntului agrozootehnic de masă il
constituie cunoașterea profundă si
însușirea temeinică a experienței
unităților agricole și a formațiilor
de lucru care au realizat în acest
an producții mari la cultura plan
telor de cînip. in legumicultura, po
micultură. viticultură, precum si in
zootehnie. în repetate rinduri. con
ducerea partidului, definind obiec
tivele noii revoluții agrare, a si
tuat la loc de frunte cerința ca ex
periența bună să fie studiată temeinic. cunoscută cit mai bine si.
mai ales, să fie larg generalizată,
Pentru realizarea în anul 1986 a

unor recolte mari, cu prilejul „Zi
lei recoltei" s-a conferit titlul de
„Erou al Noii Revoluții Agrare**
județului Olt. care a obținut pe în
treaga suprafață cultivată o pro
ducție medie de peste 6 OM kg griu
și secară la hectar, peste 7 000 kg
orz la hectar. 21 624 kg porumb
stiuleti la hectar. peste 3 500 kg
floarea-soarelui la hectar, precum
si producții mari la celelalte cul
turi vegetale, la legume, struguri
si fructe. De asemenea, s-a confe
rit acest titlu unui mare număr de
unităti agricole de stat si coopera
tiste care au obținut producții la
nivelul obiectivelor noii revoluții
agrare. Dar in afara acestora exis
tă un mare număr de unităti agri
cole de stat si cooperatiste care au
realizat recolte importante : Ia griu
23 unităti au obținut peste 3 000 kg
la hectar ; la orz. 63 de unităti cu
peste 8 000 kg la hectar ; la porumb
stiuleti. 71 de unităti cu o produc
ție de peste 20 000 kg la hectar ; la
floarea-soarelui. 88 de unităti cu
peste 3 000 kg la hectar ; la soia. 28
de unităti cu peste 3 000 kg la hectar ; la sfecla de zahăr, 23 de unitâti cu peste 50 000 kg la hectar,
iar la cartofi 13 unităti. au obținut
peste 40 000 kg la hectar. Deci,
există un număr mare de unităti.
aproape din toate județele, care
constituie tot atitea exemple că
producția agricolă poate să spo
rească foarte mult. Secretarul ge
neral al partidului, felicitind pe oa
menii muncii din agricultura jude
țului Olt și unitățile care au fost
distinse cu înaltul titlu de „Erou al
Noii Revoluții Agrare**, a subliniat
că aceasta incumbă obligația de a
lucra si mai bine pentru a se ob
ține recolte asemănătoare în toate
unitățile agricole. în toate județele.
Cursurile invățămintului agrozo
otehnic constituie cel mai potrivit
prilej de a cunoaște temeinic si
studia aprofundat experiența uni
tăților agricole fruntașe în vederea
generalizării ei. Iată de ce. conco
mitent cu predarea la lecții a cu
noștințelor de specialitate, este
necesar ca lectorii să prezinte
pe larg experiența si metodele
care au asigurat ca în unitățile agricole și in formațiile de muncă
fruntașe să fie obținute recolte
mari. Iar această experiență tre
buie nu numai insusită. ci și aplicată in practică, astfel incit, asa
cum a cerut conducerea partidului,
încă în anul viitor să se obțină
producții superioare in toate sec
toarele agriculturii.

IN PAGINA A III-A : Relatări din județele
Olt, Constanța, Brăila și Suceava.
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SClNTEIA — duminică

Primul an al celui de-al 8-lea cincinal. Azi se încheie
o nouă săptămînă din viața țării, din viața noastră, o
săptămînă de muncă, de pace, de viață intensă.
In această săptămînă, sub președinția tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU a avut loc ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a examinat, intre
altele, proiectele de plan și de buget pe 1987, fundamen
tate și elaborate cu contribuția hotărîtoare a secretarului
general al partidului, menite să asigure realizarea
neabătută a orientărilor Congresului al Xlll-lea. Acestea
urmează a fi dezbătute de forurile de partid și de stat,
de organisme ale democrației noastre muncitorești revo
luționare. Este desigur un fapt obișnuit.
Cum poate fi insă ilustrat obișnuitul azi, în România
socialistă ? Parcurgînd știrile, scrisorile, micile reportaje,
însemnările, fotografiile, care au candidat la alcătuirea
paginii de față, încercăm a surprinde numitorul lor
comun, avînd în vedere că se degajă din toate aceste
crîmpeie de viață un sentiment general de forță crea
toare, descătușată în condițiile libertății, ale voinței și
posibilității de a proiecta și edifica destinele tuturor, de
la scara preocupării gospodărești curente la scara mari
lor ctitorii sociale. In limbajul realităților politice româ
nești, aceasta se numește DEMOCRAȚIA SOCIALISTA IN
ACȚIUNE. Gindul concetățeanului nostru și fapta sa se
află sub semnul acestei realități de zi cu zi, ilustrate de
fapte din toată țara.

înțelepciunea
sfatului obștesc
Perpetui nd o străveche tradiție, pentru vită mare, o zi pentru vită
duminică de duminică, sătenii din mică" (Gura Riului).
zona numită Mărginimea Sibiului
Cu ocazia întilnirilor se fac
se adună in fața clădirii consiliu- propuneri ce vizează îmbogățirea
lui popular unde, împreună cu con
zestrei edilitare a localităților, se
ducerea comunei, ascultă așa zise explică și se prelucrează texte din
le „porunci". Termenul e păstrat legi, acte normative, se fac infor
pentru sonoritatea Jui arhaică, dar mări „la zi" cu privire la eveni
conținutul acestor intîlniri cores mentele politice din viata internă
punde conținutului „Tribunei de
și internațională.
mocrației". Se discută, se fac pro
„Poruncile" n-au mimic dur tn
puneri și se iau hotăriri oe privesc
buna desfășurare a vieții obștești, ele. păstrarea denumirii sugerează
•
doar
solemnitatea apelului obștesc
preluîndu-se totodată și obiceiul
de a se face cele mal diverse co lânsat in numele interesului, cetă
țenesc larg, ca toate chemările con
municări de interes larg.
turate în diferitele forme de mani
Prooedura „poruncilor" începe cu festare a democrației socialiste.
„publicațiile" : Vasile Dănuleț de
Memoria registrelor cu „porunci"
la nr. 533 a găsit un toi. loan Staicu de la 977 a găsit o secure și o păstrează zile. date, nume de’ oa
„publică" pentru a doua oară. Va- meni, de deputat! care au propus
șile Budrală de la 271 a găsit un înnoiri edilitar-gospodărești in lo
calitățile lor. în urma unor astfel
săcăteu (săculeț) cu bani, l-a lăsat
la Consiliul popular Jina. După a- de propuneri duminicale, la Gura
ceste anunțuri urmează „poruncile Riului s-a construit un nou loca!
la zi" : „Se interzioe orice tăiere de școală cu 22 săli de clasă și o
sală de gimnastică, s-a făcut ca
de arbori de pe marginea apei rîurilor fiind că aceștia au rost de nalizarea pe 400 metri, s-a intro
apa potabilă pe o lungime de
apărare a malurilor. Cei care vor dus
încălca „porunca" vor da socoteală 17 km. La Jina s-a construit un
dispensar modern, cu toate utilită
pentru fapta lor (Gura Riului)".
Sau : „Atenție ! Pe străzi sînt tot țile și dotările necesare. Recent,
Poiana Sibiului, Constantin Mafelul de materiale de construcție. Ia.
a propus să se capteze Riul
Toate trebuie adunate în curți pen nițiu
Peștelui
pentru alimentarea cu apă
tru că vine iarna și blochează cir a localității,
propunere oe va de
culația" (Red). Sau : „Toate vecină
veni faptă in primul semestru al
tățile — Guruiet. Valea Seacă și cei anului
Un alt cetățean, Ilie
care folo.se.se drumul din apropiere Dăncilă,viitor.
a atras atenția sătenilor
—- sînt chemate să participe la re
să aibă grijă mare de apă, să nu o
pararea lui" (Jina). „Miercuri, din risipească,
fiindcă la 1 000 metri
nou la pădure pentru lemne de foc altitudine „apa e rară și puțină".
pentru școală, cămin cultural și dis
„Porunci" e un fel de a spune, în
pensar" (Jina). „Pentru marți seara,
haina tradiției, obiceiului locului.
ora 6. repetiții la căminul cultural Ca pretutindeni în țară, e vorba
— taraf, fluierași, ansamblu folclo însă de nevoia satisfăcută de di
ric, soliști, montaj literar, teatru — ferite modalități în cadrul larg al
pregătiri pentru Festivalul național democrației socialiste, de a se cu
noaște interesul general, obiectivele
«Cîntarea României», faza pe
ooncrete. propuse și acceptate
CUASC" (Jina). „începind cu săp- lui
unanim, realizate tot prin partici
tămina aceasta, fiecare deținător pare unanimă.
de animale este chemat să parti
cipe la curățatul pășunii : două zile
lon Onuc NEMEȘ

O renunțare și meritele ei
Nu aceasta e imagi
nea pe care1 fotorepor
terul nostru (Sandu
Cristian) ar fl dorit să
o includă in pagina
săptăminală rezervată
faptelor de seamă.
Subiectul era același
— cea mai inaltă clă
dire industrială d’.n
tară, in numai trei
luni gata ridicată și
finisată. Dar
„unghiul"... Ehe. ,.unghiul", stilul șt mindria oricărui mtnuitor
el unei camere de luat
vederi, unghiul trebuia
să fie exact Invers.
De sus in jos, „plon
jat" — cum se spune
tn limbaj profesional,
astfel incit măreția
turnului pentru testa
rea asoensoarelor de
mare performanță să
fie proiectată pe „co
vorul" cartierelor Tur
da. Griviței sau Crin
gași.
înaltele
lor
blocuri urmînd să apa
ră ca niște pachete de
țigări, iar automobile
le și tramvaiele. cit
niște cutii de chibri
turi...
Edificiul a prins a
se înălța deasupra so
lului abia la 1 septem
brie. Asemeni zecilor
de mii de oameni ce
au trecut prin zona
construcției in această
toamnă, fotoreporterul
urmărea uimit viteza
cu care se ridica supla
siluetă de beton dintre
gara Basaxab și Pasa
jul Grant. Iată un su
biect „demn" de cine
va care este și autorul
celei mai spectaculoa
se imagini a podului
rutier de la Agigea —
Imagine luată, la data
respectivă, cu prețul
cățărării pe armătura
sublimei
construcții
pină la cota ei supe
rioară. 86 ml! Dar
„turnul ascensoarelor"
se înălța, se înălța,

se Înălța cu viteza de
2,25 m pe zi și părea
a nu se mai opri. Eh,
cu o nacelă agățată de
cirligul macaralei, fo
toreporterul putea re
peta performanțele fo
tografice înregistrate
din virful coșurilor unor termocentrale, cum
ar fi cea din Bistrița
sau cea din Craiova.
Dar cînd a existat na
celă pe șantier erau
zile oețoase. iar cind
s-a risipit ceața a dis
părut și nacela, maca
ralele
țerminindu-și
treaba șt incepînd a ti
demontate. Mai răminea șansa „scării de
pisică" folosite de ma
caragii de 4 ori zilnic.
A înoeput s-o urce.
La 30 de metri, întrea
ga dantelărie metalică
trepida sub fiecare
pas. la 50 de metri,
macaraua vibra sub
tălpi. La 60 de metri,
părea că se leagănă
de-a binelea. La 70 de
metri, șuierul vintului
accentua
amețeala.
Mai rămîneau de ur
cat 32 de metri ! Fo
toreporterul. autorul
atitor imagini de per
formanță cu unghiuri
„plonjate", a abando
nat, nutrind un respect
aparte pentru cei care
reușiseră performanța
aceasta zilnic : montorii echipei Jui Ion
Florea. macaragii Ion
Canură, Ion Vomicu,
Florea și Constanța
Rădulescu ș.a.
Lăsa astfel neegala
tă performanta unor
oameni oare, prin ca
litate și ritm de lucru,
Ștacheta
ridicaseră
performante! pînă la
înălțimi de neatins
chiar si de „țintași de
imagini" dintre cei
mai ambițioși și mai
temerari.

decembrie 1986

De la dialoguri la fapte,

la mari reușite
Despre Inginerul agronom Con
stantin Nlstor, președintele C.A.P.
Chiojdeanca, a mers* vestea in intreg județul Prahova, mai ales datorită ambiției sale de a ridica pămîntul puțin fertil din comuna natală. așezată in zona de deal, la potențialul cernoziomului din Bără
gan.
— Ambiția n-a venit chiar de la
început — își amintește el. După o
raită pe cimp. in livadă și la zoo
tehnie, după ce am răsfoit dările de
seamă anuale, era gata-gata să fac
cale întoarsă. Producțiile de cereale
erau foarte departe de cele din
Bărăgan, unde lucrasem anterior,
iar laptele, cînd venea mașina să-1
ridice, abia d.e se trimiteau citeva
bidoane. Da, da. Era să mă întorc.
Venisem la cerere, plecam la cerere.
— Ce v-a oprit ?
— Starea de nehotărlre n-a du
rat... decit o zi. I?e 15 februarie am
venit și pe 16 eram la ferma de
vaci. Simțeam că îngrijitorii vor să
mai spună ceva și că pregetă.
Atunci am început eu : Ce trebuie
făcut ca să intrăm și noi în rîndul
lumii ? De ce aveți nevoie la fermă
și acasă ? Nu s-a grăbit nimeni cu
rășpunsul. deși fiecare știa foarte
bine de ce greutăți se lovește zi
de zi. „Am avea nevoie de furaja
mai bune" — începu unul. Pe mo
ment m-am gindit că poate cere să
cumpărăm, și cum știam cum stăm
cu banii... N-a fost asa. Soluția a
dat-o el. „Ce poate fi mai bun decit
finul din livadă. S-o îngrijim, s-o
fertilizăm".
Modul cum a pus problema m-a
încurajat. Propunerile continuau să
curgă. Și în adunările generale ale
cooperatorilor, și In ședințele consi
liului de conducere, și în discuțiile
de la om la om. S-au procurat țesale și lanțuri pentru vite, după
propunerile lor s-au făcut adăpos
turi. s-a introdus apă în grajduri,
alții au propus să' curățăm si să reInsămințăm 1 200 hectare, ceea ce,
de asemenea, s-a Îndeplinit...
— ...Era treabă, nu glumă I
— Era într-hdevăr mult de făcut.
Se adunase. Programul l-am Întoc
mit numai după discuțiile cu ei. Și,
de ce n-aș spune-o 7 După ce ne-am

-<

S. ANDON

Foto : S. Cristian

Zile de Început de decembrie, zile
ce nu seamănă una cu alta. într-una
se adună frigul, ceața și burnița,
in alta este soare, deși soare cu pu
tini dinți. In aceste condiții, ii gă
sești de la 7 dimineața și pină.
aproape de miezul nopții pe cei care
lucrează pe unul din cele mai „pro
zaice", dar cele mai grele șantiere
din municipiul Slobozia : noua re
țea de canalizare, la care vor fi ra
cordate peste 5 000 de apartamente
din zona centrală și de sud a loca
lității. Acum, frontul de lucru a
ajuns in plin centrul Sloboziei. Ceea
ce frapează pe toată lumea, și pe
localnici, si pe cei care străbat ora
șul in trecere, este ordinea exem
plară din zona șantierului. Parcă nu
s-ar excava, pină la o adîncime de
6 metri, insăși partea carosabilă. In
al doilea rind, impresionează rapi
ditatea cu care înaintează lucrările.
Se muncește contracronometru. Fie
care știe precis ce are de făcut. Palplanșele se plantează cu deosebită
exactitate , fiind bătute „pe cheie"
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In așa fel Incit să nu permită infil
trațiile apelor din straturile freatice
și să garanteze securitatea muncii
celor care montează tuburile.
Oamenii aceștia se întrec pe eî în
șiși.Repetăm acest lucru, știind că o
asemenea lucrare solicită maximă
pregătire profesională. Pină nu de
mult .era executată numai de între
prinderi specializate.
Maistrul Gheorghe Dănilă ne
«pune :
— Vedeți, orașul nu resimte că
zilnic noi excavăm sute și sute de
metri cubi de pămint, că transpor
tăm atitea materiale. De Ia 25 apri
lie, cînd am Început tronsonul pa
care noi ne-ăm angajat să-1 execu
tăm, am realizat 550 metri liniari. A
fost dorința noastră să fie așa. Eu,
care am venit la Slobozia in urmă
cu 25 de ani, , pot să spun că am
crescut o dată cu orașul. Muncim
atit de ordonat pentru că ținem la
orașul nostru ca la propria casă. In
urmă cu 20 de ani, Slobozia era un

tîrg, ce purta însemnele urbanului
doar pe hartă. Aici unde ne aflăm,
in centrul municipiului, ce se afla
In 1970 ? Poate vă reamintiți. Erau
grajdurile întreprinderii zootehni
ce pentru creșterea și testarea caba
linelor. Peste drum, unde se află
acum sediul consiliului popular ju
dețean, erau niște căsuțe din paian
tă. Acum, și de la cota minus 6
metri, simți orașul, parcă il vezi și
te vede. De aici, și hotăr'irea noas
tră de a nu economisi eforturi și
dăruire pentru ca această lucrare
de care municipiul are nevoie să
fie executată în timp record și la
un înalt nivel calitativ. Pe unde am
trecut noi. nici nu se cunoaște că
pămintul a fost forat la o aseme
nea adincime, că un asemenea $anț
a străbătut autostrada. Știm cu
toții că lucrăm pentru noi și cei
care ne cunosc au încredere tn
noi. Asta reprezintă cel mai eficient
control de calitate. Spun aceasta,
gîndindu-mă că o lucrare anterioa
ră, de același gen, pe o lungime Je
650 metri liniari, a îurat aproape 4
ani. Ea a fost făcută, In etape, de
nu mai puțin de cinci unități spe
cializate. Constructori buni, dar
i
lată că se poate și mal repede! 5i
mai bine.

apucat de treabă, am aflat câ unii
mai ziceau : „Oare n-o fi ca cel
dinainte ? Oare nu o spune una și o
face alta ? N-o fi avind ginduri de
plecare ?“
Concordanța Intre vorbă șl faptă
l-a atras și. mai ales, i-a convins pe
oameni. Faptul că propunerile lor
sint aplicate i-a înaripat. în doi ani,
producția medie de lapte a crescut
cu 1 200 de litri pe an de la o vacă,
se depășește cu regularitate planul
de producție. De unde furajele lip
seau, acum prisosesc, constituind o
nouă sursă de cîștig.
In sectorul vegetal, inginerul Nistor a avut de învins altă prejude
cată. Cultura cerealelor, care ocupă
un sfert din suprafața unității, a
fost mai mereu neglijată. „La noi
nu se fac grîu și porumb" — umbla
vorba. Dar nimeni nu spunea de ce.
Specialistul n-a dat Înapoi. Și nici
n-a spus că se face ; a propus să
se încerce. Dar nu oricum, în dorul
lelii, ci cum spune cartea.
Ajutat de om. lucrat cu tragere
de inimă și duoă carte, pămintul a
început să rodească din ce în ce
mai bine. Față de anul trecut, în
condiții de secetă s-au strins de pe
fiecare hectar in plus 669 kg griu,
300 kg orz, 3217 kg porumb, 330 kg
floarea-soarelui.
Dacă mă gindesc bine, cooperatorii
din Chiojdeanca conduși de Ingine
rul Nistor au făcut ce face orice bun
gospodar. Au dat animalelor și pămintulul ce li se cuvine : îngrijire
și muncă. Nu s-au făcut investiții
mari, așa cum s-a cerut ani în șir,
lncjfercindu-se astfel să se acopere
lipsa de interes. Pămintul a fost
scormonit mai adine de fierul plu
gului, fermele zootehnice au fost
aduse la condițiile de producție de
aceiași oameni. Pe baza celor reali
zate pînă acum, cooperatorii din
Chiojdeanca fși fac proiecte : o pe
pinieră pomicolă, selecție riguroasă
în zootehnie pentru 3 500—4 000 de
litri de lapte de la o vacă, ridicarea
productivității pășunilor și fînețelor, pași siguri și hotărîți pe calea
realizării obiectivelor noii revoluții
agrare. Dar cite nu se mai pot face...

Lucian CIUBOTARU

Examenul voinței
Stăm de vorbi pe
linul din cheiurile
noului port Constan
ta Sud. Interlocuto
rul se numește Nico
lae Voinica,
este
maistru constructor,
hidrotehnician spe
cialist și se intimplă
ca. prin statura lui
de peste 1.90 metri,
care-i profilează fi
gura pe albastrul ce
rului, să fie intr-a
devăr un om voinic.
Dar omul acesta
șl-a făcut „din nume
un renume" — nu
prin statură, ci prlntr-o muncă titanici
de 32 de ani In aceas
tă meserie, timp In
care a pus efectiv umărul, mintea, ptiterea brațelor ș( În
treaga lut ființă la
temelia tuturor obi
ectivelor hidrotehni
ce mari care s-au
construit și se con
struiesc încă tn acest
perimetru: porturile
Constanța. Mangalia
și Midia, Canalul Du
năre — Marea Nea
gră și porturile lui,

docurile uscate ale
Șantierelor navale de
la Constanța și Man
galia etc. etc.
Pentru realizarea
noului port Constanța-Sud, oamenii, aceștia, de la între
prinderea de con
strucții hidrotehnice
portuare, au sfărimat
dealurile de calcar
de la Sitorman și au
prăvălit stincile in
mare pentru a o în
chide cu diguri pu
ternice, apoi au adus
tot pămintul și calca
rul excavat din albia
canalului și au mă
rit suprafața uscatu
lui cu incă 1 300 hec
tare cit reprezintă
teritoriul platforme
lor noului port, ciștigate din mare.
Faptele lui Nicolae
Voinica și ale tova
rășilor săi de muncă,
precum și vecinăta
tea veșnicelor tala
zuri, freamătul mă
rii care le însoțește
munca dau fr'tu liber
aripilor imaginației
care planează spre

legendele eroilor mi
tologici. Este foarte
mare tentația să te
ducă gindurile la
Atlas sau Hercule.
Ascultînd asta, omul
cu fapte ți nume de
basm. Nicolae Voini
ca. zimbește :
— Dumneavoastră
chiar credeți că au
existat Hercule ți
Atlas și toți eroii cobocitori din zei ai
Bineantichității ?
înțeles că Zlrlt o
plăsmuire a fanteziei
oamenilor din copi
lăria istoriei.
— Dar faptele
voastre...
— ...Noi n-am fă
cut nimic deosebit.
Am transpus exact
in realitate proiecte
le pe care le avem
de realizat, așa cum
fac toți constructorii
din România.

Georqe
MIHAESCU

Mihal VIȘOÎU
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S-a putut opri timpul?
.

Ti

Poate că in șuvoaiele de oameni care beneficiază zilnic de serviciile metroului bucureșteon or fi șl nlți osemeneo pasageri sfioși, retrași, pentru
care câlâtoria cu metroul inseamnâ mai muit decit un simplu drum. înseamnă cevo din ființa lor. Co și pentru eroul însemnării de mai jos

Diminețile unui miner de... București
S-a intimplat Intr-o di
mineață, in sectorul mi
nier nr. 5 al metroului.
Adică, in barăcile din
Piața Victoriei — Bucu
rești. Un om mărunt,
zgircit la vorbă, îmbrăcat „de oraș", a intrat la
șeful de brigada Ion Stătulescu :
— Mai trebuie o semnătură, tovarășe inginer.
— Cum e ? l-a întrebat
Inginerul, in timp ce
semna.
— Păi... nu mai e ca
înainte...
— Adică 1

— Mă rog, altfel erau
diminețile mele...
Diminețile lui Nicolae
Ostajie...
Au fost mai Intli dimi
nețile de pe Argeș. La
hidrocentrale. Mereu aco
lo. in front, la inaintare.
Prin roca dură ori înfruntind izvoarele nestăpmite din adine. Cite
anotimpuri se cuprind in
tre anii 1962—1967 ? Pe
toate le-a petrecut pe
Argeș In sus, pe Argeș
în jos... Acolo i s-a năs
cut băiatul șt a crescut o
vreme, in aerul tare al
cetinii de brad. Dimine-

file începeau cu intrarea
In șut ori cu ieșitea din
schimb. Și cu nelipsitul
„Noroc bun" pe buze...
Apoi t
Apoi, la metrou, tn
București. Republica, Ti
tan, Magistrala I... Tune
luri. Schimburi. Iar în
fruntări cu apa. cu ni
sipul, argila și pietrișul.
Tuneluri, tuneluri... Foa
mea neastimpărată de tu
neluri a metroului. Di
mineața — ort intrare in
schimb, ori predarea șta
fetei cu același „Noroc
bun", rostit minierește.
Și iată că a venit vre
mea... ultimei semnături.

— Deci, nea Niculae,
gata, la pensie...
— Gata....
— încep să se ducă bă
tăturile din palme ?...
— Se duc ele, dar nu
ușor... Pe aici cum mai
merg tunelurile ?
— Merg.
— E bine...
— Dar ia spune : cu
...metroul, călătorești ?
— In fiecare zi : de la
Unirii la Cringași.
- Și ?
— Și-i bine... c-am li
sat om in loc... Pe fiumiu... E bine... Numai că...
Pauza lungă ni s-a pă-

rut nouă ori era încărca
tă de nostalgie ?...
— ...Numai că 7
— Altfel sînt diminețile mele acum... Dar asta
e. Noroc bun...
— Noroc bun, nea Niculae...
Fostul miner, imbrăcat
„de oraș", s-a mistuit in
tăcere pe străzile Capita
lei. Pleoapele-i clipeau ț
des in lumina de la su
prafață. Pleoapele lui, în
vățate mai ales cu lumi
na din adine.»

Ille TANASACHE

Foto : E. Dichiseanu

Comandă de ultimă oră s unul
partener extern. „Morti-copți, cei
11 000 robineți cu cep corp cu
fianșe trebuie să-i executăm oină
cel tîrziu la sfirșitul Iul noiem
brie" a fost consemnul care s-a
răspindit spontan Ir. colectivul uni
tății Potrivit programării Inițiale,
execuția și livrarea unor asemenea
piese urmau abia să demareze in
luna decembrie. In fabricație se
aflau cu totul șl cu totul alte pie
se. Un ciclu complet de asimilare
a unui produs durează citeva luni.
— Trebuia schimbat, din mers,
programul de fabricație la turnă
toria II. la sectorul de prelucrări
mecanice din cadrul secției mecano-energetlc II. trebuia scurtat
ciclul de pregătire s fabricației la
maximum posibil, ne relata acum,
tn prima săptămînă din decembrie.
Teodor Țurcaș, Inginer-șef la în
treprinderea de armături indus
triale din fontă si otel Zalău.
— ...Trebuia, deci, schimbat un
tntreg flux de fabricație Intr-un
timp foarte scurt. Dar care să dea
și rezultatul scontat.
— întocmai.
— Și... ?
— La această oră întregul lot de
produse solicitate a fost expediat,
in termenul reformulat de partenerul comercial.
Cum s-a reușit acest lucru 1 îl
ascultăm pe tinărul șef al secției
turnătorie II. loan Iepure ;•
— Ne-am adunat in biroul meu
toți cei care răspundem de tur
nare, de S.D.V.-istică, de proiec-

tare si am ajuns la următoarea
concluzie : modificăm constructiv,
din mers, varianta cil mufă. Ela
borăm modele de turnare cu flanse
laterale, omologăm S.D.V.-urile in
cel mult două zile și le implemen
tăm In alte 3 zile. Grupul de pro
iectare va lucra lingă mașini. Acolo vor face observațiile, desenele
și numai după ce totul va merge
bine vor fi trecute In curat Pe
planșe. Șl asa s-a procedat.
— Bine, dar s-ar ti putut să
nu iasă...
— Cum adlcă „să nu lasă"?
N-a Ieșit din prima încercare, asta
e altceva. Dar cind șeful de
schimb, loan Negrea (care s-a In• căpățînat să nu plece din fabrică
26. ore consecutiv), a venit și a
propus executarea flanșelor late
rale tn varianta cu maselote des
chise pe mărcile miezului șl cind
aceasta a dat rezultate, totul era
rezolvat.
— în ce sens ?
— Apăruse un „nod termic" care
genera rebuturi sistematice, Not
eram presați de timp. Firma care
a făcut comanda — cu Care am
mai cooperat și cooperăm — este
foarte pretențioasă la calitate, as
pect comercial etc. Or, problema
care apăruse părea o boală fără
leac. Au inceput frămîntările. Și a
venit, cum zic. Negrea cu soluția.
Acum, totul e In ordine. E drept,
s-a. lucrat zi și noapte. Nu vă în
chipuiți ce era aici.
— Și acum 7
— Acum turnăm din nou pro-

ducția curentă, o parte din produse
fiind deja prelucrate, vopsite, am
balate. pregătite pentru livrare în
condițiile cerute de beneficiarii lor.
Un grup de oameni al muncii
care știu ce înseamnă a fi fn li
nia întîi, ce Înseamnă a te bate
pentru rezolvarea unei probleme,
ce înseamnă a acționa rapid, a te
, adapta unei situații nou create au
adus cu 2 luni mal devreme rea
lizarea unei comenzi deosebit de
importante la export. Ciștigul este
imens, mal ales fn plan moral,
dacă avem tn vedere faptul că
partenerul pusese și alternativa apelării la un alt furnizor (pentru
comanda respectivă, firește) in ca
rul In care la „Armătura" Zalău
nu se putea executa produsul in
termenul cerut. Ca de atitea alte
ori Insă, oamenii de aici au dovedit
că se pot depăși pe ei înșiși.
Cum ? Ne-a răspuns unul din
oamenii aflati In centrul acestei
Înfruntări cu timpul, maistrul Vașile Marian.
— Conștiința că slntem nu nu
mai producători sau beneficiari, ci
și adevărați proprietari ai avuției
comune nu este un termen oare
care sau abstract. A fost unul din
prilejurile în care interesul eco
nomic al unității a fost resimțit
de noi direct, ardent, ca de niște
proprietari autentici al ei. Așa cum
și sintem.

Euqen TE GLAS

SClNTEIA — duminică
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Amplă mobilizare Pe forte pentru îndeplinirea sarcinilor economice
PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ

Un obiectiv important al învățămintului agrozootehnic de masă

- REALIZAT RITMIC, INTEGRAI, IA FIECARE SORTIMENT I

CUNOAȘTEREA Șl GENERALIZAREA
EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

1. Care este stadiul realizării planului la producția fizică ?
2. La ce produse există restanțe și ce măsuri s-au luat pentru recupera
rea lor ?
3. Cum acționați pentru buna pregătire a producției anului viitor ?
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„Programe precise în fiecare unitate

pentru creșterea ritmului de lucru“
Așa cum am arătat, la un nu
măr de produse înregistrăm
unele restanțe. Cele mai mari
rămineri in urmă sint la zinc in con
centrate. laminate finite, sirme din
oțel trase la rece, cabluri din oțel,
produse prelucrate din polietilenă,
plăci aglomerate din lemn, țesături
din mătase și tip mătase. Nu am reu
șit. de asemenea, să livrăm la timp
unele .utilaje tehnologice pentru
obiective prioritare din economie, o
serie de sortimente de conductori
electrici, unele sortotipodimensiuni
de produse de mecanică fină. Aceste
rămineri in urmă au fost cauzate de
lipsurile manifestate in activitatea
unor conduceri de unități pe linia
organizării producției și muncii, a
creării condițiilor necesare pentru
desfășurarea ritmică a proceselor de
producție. Trebuie spus insă că res
tantele acumulate se datorează _ și
unor furnizori care nu s-au achitat
dc obligațiile ce le-au revenit și nu
au livrat integral materiale con
tractate. Este cazul Combinatului si
derurgic Galați, care are restanță de
21 550 tone țagle de relaminare. Com
binatul metalurgic Cimpia Turzii —
1 536 tone. întreprinderea „Neferal**
București — 490 tone plumb aliat ș.a.
In spiritul indicațiilor secretarului
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. trasate la recenta
consfătuire de la Comitetul Central,
in toate unitățile s-au analizat cau
zele care au determinat răminerile
în urmă și au fost stabilite măsuri
concrete pentru folosirea tuturor re
surselor și a posibilităților exis
tente. în așa fel incit pinâ'la 10 de
cembrie să se finalizeze toate con
tractele pe acest an la export, să se
onoreze obligațiile pe acest an la

perioada care a trecut din
acest an. oamenii muncii din
2
Ilnindustria
județului Bistrita-Nâsăud au depășit prevederile de plan
la un număr de 51 produse : plumb
în concentrate, caolin preparat, acu
mulatoare cu plumb, elemente hidropneumatice. scule, dispozitive, ștanțe
și matrite, armături industriale din
otel, cabluri de semnalizare și con
trol. conductori electrici izolați, țe
sături tip bumbac ș.a. Fată de anul
trecut. înregistrăm creșteri substan
țiale. în medie cu peste 40 la sută,
la pirită, concentrate de plumb,
concentrate de zinc și otel, produse
electrotehnice. Aceste rezultate au la
bază utilizarea mai bună a unor ca
pacități de producție, aplicarea mă
surilor din programul de organizare
și modernizare a fluxurilor de fabri
cație. o mai judicioasă gospodărire Și
folosire a materiilor prime, materia
lelor. combustibililor și energiei.
Drept urmare, un număr de 12 uni
tăți industriale și-au realizat sarcini
le la toate produsele nominalizate,
Intre acestea figurind : întreprin
derea de textile nețesute și Filatura
de lină pieptănată din Bistrița, în
treprinderea de hîrtie Prundu Bîrgăului. întreprinderea „Textila" Năsăud, întreprinderea de tricotaje
Si'ngeorz Băi și altele. Dintre cele
16 intreprinderi cu restanțe, opt uni
tăți nu au realizat sarcinile planifi
cate doar la cite un singur produs,
printre acestea numărindu-se între
prinderea de produse electrotehnice
Bistrița. întreprinderea de covoare
Beclean, întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice Năsăud.

obiectivele prioritare. îndeosebi la
utilaje și conductori electrici, să se
reducă in cit mai mare măsură res
tantele înregistrate la unele sorti
mente.

Concomitent, acționăm energic
pentru pregătirea temeinică a
producției din 1987. In centrul
atenției situăm materializarea măsu
rilor cuprinse in etapa a două a pro
gramului privind organizarea si mo
dernizarea producției, punind un
accent deosebit pe ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor,
reducerea consumurilor si cheltuie
lilor. creșterea productivității muncii..
In toate unitățile se urmărește con
tractarea .integrală a producției-marfă și a celei destinate exportului,
asigurarea bazei materiale. Totodată,
s-a intensificat pregătirea tehnolo
gică și a forței de muncă și s-a tre
cut la lansarea în fabricație a pro
duselor planificate în primul trimes
tru al anului viitor, in special, a
celor cu ciclu lung de fabricație.
Rămine ea. în continuare, să defi
nitivăm nominalizarea unor sorti
mente. să rezolvăm unele probleme
de cooperare, îndeosebi pentru în
treprinderile de utilaj tehnologic,
„Mecanica” și Combinatul de prelu
crare a lemnului din Bistrița. în toa
te aceste probleme solicităm un spri
jin, activ din partea unor centrale si
ministere pentru a ne asigura toate
condițiile în vederea realizării rit
mice și integrale a prevederilor din
planul anului viitor.
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Traian DAROEȚI

secretar al Comitetului județean
Bistrița-Năsăud al P.C.R.

„Este necesară o grabnică îmbunătățire
a cooperării interuzinale"
număr însemnat, de unități
din județul Prahova
IUnîșieconomice
vor realiza sarcinile de pian

pe acest an înainte de termen. Este
cazul intreprind^rilor. de utilaj pe
trolier și reparații din Țeleajen. sa
lina Slănic. de carotaj și perforare
Ploiești, de produse refractare de la
Pleașa. Azuga și Comarnic, „Doro
banțul’* Ploiești. Rafinăria Ploiești,
Exploatarea minieră Filipeștii de
Pădure ș.a. O atenție deosebită a fost
acordată realizării in întregime a
tuturor produselor și sortimentelor
planificate, conform contractelor în
cheiate. Ca urmare, s-au realizat
peste prevederile de plan 15 000 tone
cărbune, 40,2 MWh energie electrică,
42 milioane m c gaze libere. 19 in
stalații de foraj, însemnate cantități
de produse chimice și petrochimice,
materiale refractare și de construcțiiTotodată, au fost livrate la export
peste prevederile de plan 3 825 tone
utilaj tehnologic pentru chimie,
24 000 tone îngrășăminte chimice,
5 527 tone sare, 494 tone cauciuc poliîzoprenic și alte produse de inalt
nivel calitativ solicitate pe piața ex
ternă. Au fost luate toate măsurile
pentru onorarea contractelor de ex
port pentru acest an pină la 10—12
decembrie a.c.. astfel incit produsele
realizate să fie livrate conform ter
menelor stabilite cu partenerii ex
terni.
Cu toate aceste realizări, la o
serie de produse nu s-au înde
plinit integral prevederile de
plan. înregistrăm restanțe la ți
ței, cabluri din oțel, produse . de
mecanică fină, anvelope, detergenți,
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propilenă. fenol, geamuri, cărămizi
refractare și altele. Restantele se
datorează neajunsurilor ce s-au ma
nifestat in munca unor organe și or
ganizații de partid, a unor consilii
ale oamenilor muncii, neaplicării
tuturor măsurilor cuprinse in pro
gramele de modernizare a procese
lor de producție. Așa. de exemplu,
Combinatul petrochimic Brazi, Între
prinderile de postav Azuga. de piese
turnate și reparații auto din Cimpina.. ..Relaxa” Mizil. „Cablul româ
nesc” Ploiești nu au realizat toate
măsurile cuprinse in programele de
perfecționare a organizării și moder
nizare a proceselor de producție.
în același timp, restantele la pro
ducția fizică se datorează în mare
măsură și unor furnizori de materii
prime și materiale,, de utilaje și ma
teriale de montaj care condiționează
punerea in funcțiune a unor noi ca
pacități de producție. Adresăm un
apel călduros unităților apartinind
Ministerului Industriei Metalurgice
și îndeosebi combinatelor siderurgice
Galați și Reșița, întreprinderilor de
țevi ..Republica** din Capitală și din
Roman, care au mari restante în li
vrarea unor table și țevi, din lipsa
cărora se înregistrează rămineri in
urmă la realizarea exportului de uti
laj petrolier și a utilajelor din pro
gramul nuciearo-energetic. să facă
totul pentru a expedia de urgență
toate produsele contractate.
Comitetul județean de partid,
printr-o legătură permanentă
cu organele și organizațiile de
partid, cu consiliile oamenilor mun
cii, a acționat in vederea punerii in
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valoare a tuturor rezervelor interne
menite să ducă la atingerea încă de
pe acum a ritmurilor și indicatori
lor stabiliți pentru anul viitor. Am.
urmărit in mod deosebit finalizarea
tuturor măsurilor și acțiunilor cu
prinse in programele de perfecționa
re și modernizare a organizării pro
ducției și a muncii, acțiuni care să
facă posibilă creșterea productivită
ții muncii pe seama căreia urmează
să se realizeze întregul spor de pro
ducție.
Este bine știut că pentru buna pre
gătire a producției anului viitor tre
buie încheiate contractele economice
privind aprovizionarea tehnico-materială și asigurarea desfacerii între
gii producții planificate. Numai că
modul neritmic in care unitățile pri
mesc repartițiile pentru anumite
sortimente, neajunsurile existente in
activitatea de fundamentare a pro
ducției planificate, de prospectare a
pieței, îndeosebi la export face ca si
tuația in prezent să nu fie satisfăcă
toare. De aceea. în analizele efectua
te am cerut organizațiilor de partid,
reprezentanților centralelor si minis
terelor să-și intensifice preocupările
pentru ca acțiunea de încheiere a
contractelor de aprovizionare tehnico-materiaJă și a celor de desfacere
a produselor finite pe întregul an
1987 să fie finalizată intr-un timp
cit mai scurt.

Nicolae IONESCU

secretar al ■ Comitetului județean
Prahova al P.C.R.

REPERE AIE MODERNIZĂRII IN INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ

Produse competitive
Fabrica de izolatoare electrice
din sticlă — Botoșani a început să
producă in anul 1977. Deși echipa
rea liniilor aeriene de transport a
energiei electrice cu acești ciorchini
străvezii â devenit lucru obișnuit,
elaborarea izolatoarelor electrice cu
corpuri izolante din sticlă e un
fapt de relativă noutate, circum
scris revoluției științifico-tehnice
mondiale, un reper al modernizării
continue a industriei românești.
Intrarea in funcțiune a F.I.E.S.
Botoșani — obiectiv de pres
tanță. datorat dezvoltării economico-sociale a țării in Epoca
Nicolae Ceaușescu — situează
România, alături de Franța, Italia,
Marea Britanic. Iugoslavia, U.R.S.S.
și Brazilia, printre puținele țări din
lume care produc izolatoare la care
se utilizează, ca parte izolantă,
sticla în locul ceramicii.
Producerea și folosirea acestor
izolatoare are multiple avantaje,
cele mai importante fiind greutatea
lor mai redusă, exploatarea mai
ușoară (defectarea părții electroizolante din sticlă poate fi vizuali
zată lesnicios, spre deosebire de
ceramică, in cazul căreia metodele
de diagnosticare a degradării sint
complicate). Pentru fabricarea lor
se folosesc materii prime din țară,
in primul rind nisipul cuarțos.
— Producem 7 tipuri de izolatoa
re, pentru zone normale de func
ționare și pentru zone poluate,
ne-a informat ing. Petru Honciuc.
directorul F.I.E.S. Unitatea noastră
produce corpurile electroizolante
din sticlă și efectuează asamblarea
armăturilor metalice. Capele din
fontă le primim de la întreprinde
rea de piese turnate Băilești. iar ti
jele nezincate de la întreprinderea
mecanică Botoșani.
Șarja de materii prime este topi
tă intr-un cuptor tip „vană** (cu

Pe bozo programului de măsuri privind organizarea, desfășurarea și conținutul învățămintului agrozootehnic de masă și instruireo cadrelor
din agricultură, la cooperativa agricolă Afumați din sectorul agricol Ilfov a avut loc o demonstrație practică privind prepararea nutrețurilor grosiere
in vederea Îmbunătățirii calității acestora.
Foto : S. Cristian

OLT

„Recoltele mari obținute in acest an ne obligă
la rezultate

și mai bune

Să învățăm de la fruntași și să
generalizăm experiența și metodele
lor — sub această lozincă se desfă
șoară. în . județul Olt, cursurile invătâmintului agrozootehnic de masă.
De ce și intr-un județ distins cu
inaltul titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare” se pune pe
primul plan cunoașterea și ge
neralizarea experienței înaintate ?
Pentru că. așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea
rostită la „Ziua recoltei”, cucerirea
acestui inalt titlu incumbă obligația
de a lucra mai bine, de a demonstra
in întreaga activitate viitoare, prin
recoltele ce se vor obține în toate
sectoarele. că aceasta nu a fost
ceva intimplător, pentru un an. și
că este rezultatul întregii transfor
mări a felului de muncă, de gîndire
al țărănimii, al oamenilor muncii
din agricultură.
Iată de ce. incă de la prima lecție,
deși aceasta a avut un caracter mai
general, s-a făcut o analiză apro
fundată a rezultatelor din acest an
la toate culturile agricole, precum și
in zootehnie, iar prin comparații
între unități s-a demonstrat că, fo
losind rațional și cu mai multă răs
pundere pămintul. baza tehnico-materială poate spori și mai mult re
colta de cereale, plante tehnice, de
legume și fructe, producția anima
lieră. Vom demonstra aceasta prin
cele constatate la cursurile învăță
mintului agrozootehnic desfășurate
la cooperativa agricolă din Seaca,
unitate care a realizat. în acest an,
21 100 kg porumb Ia hectar pe 435
hectare cultivate. Și la celelalte
culturi au fost obținute rezultate
asemănătoare : 3 813 kg floarea-soarelui la hectar, aproape 45 tone sfe
clă dc zahăr la hectar. în jur de
6 000 kg la griu și peste 7 000 kg la
orz Ia hectar.
Și totuși, cooperatorii de aici nu
sint pe deplin mulțumiți de aceste
rezultate. Respectiv, recunosc faptul
că printr-o muncă mai bine orga
nizată se puteau obține recolte și
mai bune. Am constatat aceasta din
discuțiile purtate la dezbaterile care
recent au avut loc la cursurile invățămintului agrozootehnic de masă.
La unul din cercuri, inginerul Florea
Savu, care conducea dezbaterile, a
prezentat celor peste 50 de cursanți
rezultatele obținute de cooperativa
agricolă din comună. Dar. concomi-

in anul

viitor"

tent, a făcut și o trecere in revistă
a producțiilor realizate și in celelal
te unități agricole din consiliul agro
industrial Radomirești, de care apar
ține cooperativa agricolă Seaca. A
arătat că ia Frunzaru. Crăciunei,
Bușea, Radomirești. la unele culturi
cooperatorii au realizat producții
mai bune decît cele de la Seaca.
Mai mult decît atît, lectorul s-a ra
portat și la unități agricole din con
siliul agroindustrial învecinat, Stoicănești. unde. în condiții pedoclima
tice asemănătoare, producțiile au
fost cu mult mai mari.
Cooperatorii Sandu Albu, Niculina
Doricei. Eugen Savu, Zoia Băla.șa.
Ilie Albu s-au'referit îh dezbateri
la modul cum s-a muncit în ferma
nr. 3 și, în general, în cooperativa
agricolă, arătînd că Intr-adevăr se
putea munci și mai bine, iar pro
ducțiile ar fi putut fi mai mari.
„Acum, după acest prim an în care
am învățat cum se face o cultură
intensivă de porumb — preciza
Eugen Savu — ne putem da seama
că dacă unele lucrări de întreținere
erau făcute la timp, producțiile de
pe toate solele ar fi fost mai mari”.
„Păminturile noastre — spunea Ilie
Albu — nu sint diferite de cele de
la Crîmpoia și producțiile puteau
fi la fel. Pentru aceasta trebuia ca
fiecare lucrare din tehnologia cul
turii porumbului să fie de cea mai
bună calitate**.
Și Ia cercul nr. 1. la care este pro
pagandist Leonard Pirvulescu. dis
cuțiile s-au purtat într-un mod ase
mănător. Și ia acest cerc s-a făcut
o amplă referire la experiența din
unele cooperative agricole din județ,
cu rezultate de virf in acest an.
ca si la cele vecine si s-a
trecut prin filtru propria expe
riență dobindită in cultura inten
sivă a porumbului, florii-soarelui.
sfeclei de zahăr și a cerealelor
păioase. Dezbaterile care au avut
Joc la Seaca, în cele patru cercuri
de Ia învățămîntul agrozootehnic de
masă. dovedesc faptul că, trăgind
învățămintele necesare din anul agricol încheiat, cooperatorii pregă
tesc cu sîrg. de pe acum, recolte mai
bune pentru anul agricol care ur
mează.

Mihai GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii"

CONSTANȚA

„Vrem

încărcare neîntreruptă și elaborare
continuă de sticlă electrotehnică).
Extracția sticlei din cuptor se efec
tuează prin două feedere (canale),
care alimentează cu sticlă dozată
cele două linii automate de reali
zare a corpurilor izolante.
Obținerea corpurilor izolante pe
una din liniile automate include :
dozarea „picăturii de sticlă**, în
greutate de... citeva kilograme :
presarea ei In formă ; răcirea
corpului izolant ; detensionarea sa
la temperaturi de 720°C ; călirea in
aer rece ; verificarea la șocuri ter
mice alternative ; verificarea și
depozitarea pe platforma de „îmbătrinire”. Din aceste produse se for
mează lanțuri de izolatoare electri
ce. care după ce trec prin alte În
cercări tehnice, sint păstrate în
magaziile fabricii pentru incă un

îndelungat „stagiu de confirmare"
a calității lor ireproșabile.
înaltul spirit de răspundere pro
fesională al acestui tinăr colectiv
muncitoresc este dovedit și de aprecierile de care se bucură produ
sele pe care le realizează. F.I.E.S.
Botoșani a debutat la export in
anul 1984. în acest an, aproape 40
la sută din producția fabricată a
fost exportată. Perspectiva ? Se
estimează că în anul viitor expor
tul va spori considerabil.
In imagine : agregatul de călire
— subansamblu al liniei de fabri
cație — unde corpurilor izolante
din sticlă li se conferă o rezisten
tă mărită la compresiune.

Euqen HRUȘCA

corespondentul „Scinteii"

să ne

ridicăm

Cooperativa agricolă din Plopeni.
județul Constanța, are un sector
zootehnic puternic cuprinzind 1 400
taurine, aproape 2 000 oi și 1 500
porci. Ca atare, o deosebită atenție
se acordă ridicării pregătirii profe
sionale a tuturor celor ce lucrează
in acest sector. In acest cadru, un
loc important il ocupă buna organi
zare a învățămintului agrozootehnic,
in cadrul căruia îngrijitorii de ani
male iau cunoștință de Cele mai
avansate metode de lucru, de cele
mai noi cuceriri ale științei zooteh
nice. de experiența cea mai valoroa
să existentă in județ si ne plan na
țional. Deși unitatea este încadrată
cu un inginer zootehnist, pentru
ridicarea gradului de cunoștințe pro
fesionale s-a cerut sprijinul direc
ției agricole județene să repartizeze
ca lector la cercul de zootehnie pe
unul din cei mai buni specialiști.
Așa se face că inginerul Aurel Ionescu de la Institutul de cercetări
pentru creșterea ovinelor și capri
nelor Palas. specialist in creșterea
vacilor de lapte, predă in prezent
în fiecare zi de marți, la orele 10,
lecții de specialitate cooperatorilor
din Plopeni. Și nu numai lecții
teoretice, ci șl demonstrații practice.
Lectorul oferă cursanților exemple
care cuprind rezultatele și metodele
de muncă ale unităților fruntașe in
producția zootehnică. Toate acestea
sint de natură nu numai să trezeas
că interesul cursanților pentru însu
șirea cunoștințelor noi. ci ii deter
mină să le și aplice în practică.
Pentru că. asa cum spunea unul
dintre ei, „Vrem ca noi, unitatea
noastră să ne ridicăm in rindul
fruntașilor**.
Pentru a afla amănunte referitoare
la desfășurarea cursurilor agrozoo
tehnice am luat loc în sala din in

in

rindul fruntașilor"

cînta fermei de vaci, alături de cei
53 de cursanți care au venit in tota
litate la cea de-a treia lecție. Afla
sem intre timp că lecția de des
chidere. care a fost comună cu, cer
cul de cultura mare, a fost tinută
de ingincrul-șef al unității. Gheor
ghe Zăchițeanu, care a infățișat in
dicatorii planului unității in anul
viitor. Cea de-a doua lecție, în care
noul lector a intrat în problemele
specifice ale producției fermei de
vaci a stirnit un interes gtit de
mare, incit prezenta in totalitate a
cursanților la lecția de azi a foit
asigurată de la sine. Tema care se
predă o constituie furajarea vacilor
de lapte și lectorul vorbește despra
sortimentele de furaje, despre prin
cipiile lor nutritive și metode de
înnobilare a produselor agricole se
cundare pentru a putea fi adminis
trate animalelor^ despre necesitatea
furajării diferențiate a vacilor in
funcție de producțiile obținute. Sint
prezentate exemple de unități agri
cole care realizează producții mari,
sint înfățișate metodele practicate.
După aceea, toți cursantii merg in
grup in grajduri. pentru a vedea
concret dacă ' noțiunile teoretice se
regăsesc in practica îngrijitorilor de
Ia Plopeni. Cu acest prilej, lectorul
face demonstrații concrete de pre
gătire a furajului unic în cadrul
bucătăriilor furajere pe baza unor
rețete cit mai raționale și mai com
plete, cursanții pun întrebări și se
dau răspunsuri pe loc.
La sfîrșitul lecției notăm părerea
Îngrijitorului Stoian Ștefan : „Eu
lucrez împreună cu soția mea
la maternitatea de taurine si.
deși avem o vechime de 17
ani in această meserie, trebuie să
recunosc că în acest an am aflat
lucruri noi la lecțiile care se predau

la cursul zootehnic. Cred că este acesta avem de Învățat și noi și
foarte bine ca specialiștii cu înaltă specialiștii”.
calificare să predea lecții in unită
Georqe MIHAESCU
țile agricole, legindu-se astfel mai
corespondentul „Scinteii"
bine știința cu producția. în felul

BRĂILA

Producțiile

record să

obișnuite

in

devină producții

toate

In județul
Brăila,
chiar Ia
instruirea lectorilor s-a organizat
un larg schimb de experiență cu
conducerile unităților agricole care
în anul 1986 au obținut producții
mari la diferitele culturi. Cum este
preluată și însușită acum această
experiență ?
Spre a ne edifica asupra modului
cum se desfășoară activitatea in di
ferite cercuri ale învățămintului
agrozootehnic, ne-am deplasat vineri.
5 decembrie a.c., împreună cu to
varășul Octavian Voicilă, instructor
al U.J.C.A.P. Brăila, la cooperativa
agricolă Cazasu. De la președintele
cooperativei,
Vasilica
Popescu,
aflăm că in unitate se desfășoară,
conform programării toate cele 5
cursuri, în care sint cuprinși 231 lu
crători pe sectoarele de activitate,
din cadrul fermelor vegetale, ale
zootehniei și secției de mecanizare.
Asistăm la cursurile fermei vege
tale nr. 2. Tema în discuție : ferti
lizarea solului cu îngrășăminte or
ganice și fertilizarea chimică fazială a culturilor păioase. Cei 60 de
membri cooperatori urmăreau cu
atenție expunerea lectorului Iar,
Gheorghe Rădută. inginerul-sef al
C.A.P. Cazasu. Au urmat, fireștile
întrebări, apoi dezbateri „la obiect”.
Pentru că. în contextul discuțiilor
și-au găsit loc și alte probleme le
gate de semănat, de irigat, am pus
și noi întrebarea : nu cumva tema
abordată a avut prea multă încărcă
tură... de probleme ? Chestiuni pe
care oamenii le cunosc deja ? Dis
cuțiile avute ulterior cu o serie de
cursanți ne-au dovedit contrariul.
De fiecare dată cind ne intilnim la
cursuri simțim nevoia „reîmprospă
tării” cunoștințelor. Astăzi — ni se
spune — tema referitoare Ia ferti-

unitățile

Uzări a fost bine înțeleasă. Condi
țiile climaterice sint favorabile pen
tru asemenea lucrări. întregii su
prafețe de păioase a fermei noas
tre — de 300 hectare din cele 550
hectare ale cooperativei — ii sint
asigurate ingrășămintele chimice pe
bază de azot. La curs am aflat că
trebuie să administrăm cantitatea de
80 kg azot substanță activă la hec
tar. De ce am mai discutat și des
pre avantajul irigatului pentru ră
sărire ? Pent-ru că, iată, ne bucură
faptul că. datorită acestei lucrări
făcute la vreme, suprafața de 160
hectare de orz este răsărită si în
frățită. Aceasta ne dă garanția ob
ținerii unor recolte superioare
in 1987, fată de producția de peste
8 000 kg la hectar, cit s-a realizat in
acest an pe 100 hectare. Și, tot la
acest curs — deși vom mai avea
dezbateri și lecții practice la vreme
— ni s-a prezentat importanta iri
gatului in primăvară, urmind să se
execute 4 asemenea udări în pe
rioadele cind planta are nevoie do
apă. Concomitent cu pregătirea echi
pamentului de udare se va realiza
si instruirea cursanților cu privire
la asigurarea unui irigat de calitate.
In aceeași zi. participăm și la
cursurile cercurilor din cadrul sec
torului zootehnic. La sectorul de ser
vire, lectorul — însăși președinta
C.A.P. Cazasu — le vorbește oame
nilor despre gospodărirea grajdu
rilor. aprovizionarea cu furaje a
animalelor. Si aici se pune un ac
cent deosebit De cunoașterea rezul
tatelor si a metodelor folosite de
fruntași, astfel incit, in anul care
vine, să se realizeze o sporire sim
țitoare a producției.

Candiano PRICEPUTU

corespondentul „Scinteii"

SUCEAVA

Metodele

bune — evidențiate,

practicile

greșite — combătute
In județul Suceava sint numeroa
se unități agricole care au realizat,
în acest an, producții mari atit in
sectorul vegetal, cit și în zootehnie.
Insă intre unitățile agricole vecine
și chiar intre formațiile de lucru din
cadrul aceleiași unități există dife
rențe de producție. Iată de ce. in
mod firesc, la cursurile învățămîntului se caută răspuns la întrebările:
Cum au muncit fruntașii ? Ce tre
buie făcut ca peste tot să se reali
zeze producții mari ?
Asemenea întrebări și-au pus și
membrii cooperativei agricole din
Dumbrăveni. Ne-am aflat la această
cooperativă tocmai în ziua in care se
desfășurau cursurile învățămintului
agrozootehnic. Intr-una din cele două
săli destinate acestei activități se
tinea cea de-a treia lecție, avind ca
temă tehnologia culturii porumbului.
Participau lucrătorii fermei nr. 3 ve
getale. lector fiind inginerul Mihai
Vultur de la Stațiunea de cercetări
agricole Suceava. Cursantii nu s-au
mulțumit să asculte doar cele pre
zentate de lector, ci au evidențiat
experiența bună pe care o au în cul
tivarea plantelor și au făcut o ana
liză critică a neajunsurilor înregis
trate în 1986 îndeosebi la cultura po
rumbului. Era necesară această ana
liză ? Răspunsul l-au dat cooperato
rii înșiși. Iată ce spunea. în acest
sens. Vasile Savanciuc ; „Noi am de
pășit producția medie planificată cu
950 kg porumb știuleți la hectar. Pu
tem să fim mulțumiți cu aceasta 2
Desigur, nu. Știm cu toții că pro
ducția medie planificată pe coopera
tivă a fost depășită cu 1 186 kg la
hectar. Ferma noastră se află de abia
pe locul 5. Acum, după ce am ascul
tat cele spuse de tovarășul lector,
ne dăm mai bine seama unde am
greșit. La ferma noastră nu s-a acor
dat atenție maximă pregătirii tere
nului. Din această cauză, nu s-a pu
tut respecta peste tot adincimea la
semănat, iar unele boabe au rămas
afară și. ca atare, nu s-a realizat
densitatea cerută Ia răsărire. Trebuie
să recunoaștem aici că nu toți coope

ratorii au completat golurile din
cultură.
După cooperatorii din ferma nr. 3,
au urmat la invătămint cei de la
ferma nr. 2. Lectorul, inginerul Nicușor Costinoaia. șeful fermei, a
prezentat hibrizii folosiți, asolamentul, modul cum trebuie să se facă
pregătirea patului germinativ, semă
natul. fertilizarea. întreținerea cultu
rii. combaterea dăunătorilor, recol
tarea. Pe tot parcursul expunerii,
susținută cu planșe și grafice care
cuprindeau producțiile obținute în
funcție de planta premergătoare, di
namica producției medii pe an
samblul cooperativei și pe ferme etc.,
cu proiecții de diapozitive, s-a pur
tat un dialog viu cu parti ci pan ții.
N-a lipsit analiza critică a activită
ții cooperatorilor din fermă, dar și a
conducerii cooperativei agricole de
producție. Unii cooperatori. între
care Lucia Mustață și Lucreția
Asoficăi. s-au referit. In funcție de
cele auzite la lecție, la modul în
care a fost respectată tehnologia cul
turii. Raportarea ideilor teoretice la
activitatea practică desfășurată in
1986 la cultura porumbului a asigu
rat. credem, eficiența cerută lecției.
Pentru că a înțeles și Aurica Nichifor, și alții ca ea de ce a obținut,
de pe o parcelă de 75 de ari doar
3 600 kg porumb boabe, in timp ce
vecina ei. Adela Andrușcă a reali
zat 3 500 kg pe numai 50 ari teren.
„Concomitent cu învățăm intui agro
zootehnic. in unitatea noastră sa
execută numeroase lucrări — ne spu
nea tovarășul Gheorghe Beldiman,
inginerul-sef al unității.' Acum, lu
crăm intens la transportul gunoiului
de grajd si al ultimelor 50 tone co
ceni. In livadă se ară cele 73 hectare
teren și se efectuează stropitul I la
pomi. Acestea sint numai o parte
din lucrările pe care cooperatorii din
Dumbrăveni le efectuează acum pen
tru a obține producții agricole fi
mai mari în 1987".

Sava BEJ1NARIU

corespondentul „Scinteii"
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PERENITATEA
IZVOARELOR
Ideea că apa de izvor este mal respecta istoria ar fi ca un copil
proaspătă decit cea din ulcior a
fără părinți 1
fost mereu confirmată de realitatea
„Oare cum s-ar simți un popor
noastră culturală. Arta și literatu care nu și-ar cunoaște trecutul,
ra română au reinvățat drumul iz
nu și-ar cunoaște istoria, nu ar
voarelor. S-a creat deprinderea de prețui și nu ar cinsti această isto
a se evita „intermediarul" și a rie ? Nu ar fi ca un copil care
merge direct la sursă. A cerceta nu-și cunoaște părinții și se simte
izvorul este tot una cu a înlătura străin pe lume ?“ — spunea in 1969
contrafacerea, surogatul, a te spri tovarășul Nioolae Ceaușescu.
jini pe realitate. Mai înseamnă și
în climatul inaugurat acum două
a nu accepta dogma, a-i opune di
decenii a fost și este posibilă desnamica adevărului. Redescoperirea
părțirea
și delimitarea de tot ceea
izvoarelor este una din caracteris ce ne-a împiedicat
sau ne-ar putea
ticile esențiale ale celor mai auten
împiedica drumul către izvor, re
tice inițiative culturale din anii ce
descoperirea tot mai adîncă a ori
au urmat Congresului ai IX-lea.
ginilor, înfăptuirea originalității
A nu pleca de la o abstracțiune, ci
noastre. Părerea că originalitatea
de la o realitate, a nu absolutiza o
înseamnă neapărat ceva nou, ceva
normă, ci a o căuta pe cea mai po
deosebit, arată o pierdere a sensu
trivită — sint realități ale vieții
lui originar al cuvintuluî. Cel ori
noastre spirituale actuale, confir ginal e totdeauna substanțial pentru
mări ale modului dialectic, științi
că tine de origini, are o rădăcină și
fic de a aborda problemele culturii.
prin aceasta se deosebește de cei
Mersul la izvor mai înseamnă și
ieșirea din unilateralitate, refuzul lalți într-un mediu uniformizat.
în spiritul unui profund patrio
soluției sau drumului limitat Re
descoperirea izvoarelor echivalează tism, un interesant proces de redefinire a culturii și literaturii ro
cu depășirea exclusivismului. Izvo
rul nu este exclusivist, ci veșnic mâne a avut ca obiect litera
tura noastră mai veche. In lec
viu, din el se pot împărtăși toate
ființele. Destinul victorios al izvo tura unor cărți mai puțin frec
ventate astăzi, în compararea lor
rului l-a imortalizat poetul in ver
cu altele similare de aiurea, cu iz
suri pe care le aducem aici aminte:
„împărății s-au prăbușit, I Răz- voarele și modelele lor, s-a conturat
o perspectivă nouă asupra ei. Aces
boaie mari ne-au pustiit. / Numai
tei literaturi i s-a descoperit carac
in Lancrăm sub răzor / rămas-a
terul viu, prospețimea, dinamismul.
firav un izvor".
întoarcerea la izvoare n-a ln- Datorită unor cercetători pasionați
«emnat niciodată ieșirea din pre- de contactul cu litera înflorită a
cărții vechi, care i-a dus către lu
zent, ci înțelegerea mai profundă a
actualității. Un exemplu grăitor mea care prefera această literă, dar
este acela al revoluționarilor ro și către spiritul pe care-1 transporta,
un întreg univers nebănuit înainte
mâni de la 1848.
vreme a fost scos la suprafață. As
Gestul constructiv caracteristic tăzi se poate înțelege mai bine de ce
zilelor noastre, inspirator atît pen
Eminescu colecționa cu pasiune
tru istoric, cit și pentru scriitor
manuscrise și cărți vechi și ridica
sau artist, constituie un izvor viu
pe scriitorii de limba română ai
în constelația izvoarelor tutelare veacurilor trecute pe un piedestal
la care ne raportăm ca oameni ai
admirativ înalt. O viață intelectua
vieții și culturii din România de lă foarte vie se desface din noua
astăzi. Acesta este izvorul viu al lectură a literaturii noastre, zisă
realităților pe care le traversăm, veche, care ne introduce într-un
al noilor procese care modifică în . spațiu cărturăresc în care româ
fățișarea societății românești in
nii de altă dată, prin exempla
toate compartimentele ei. Aceste rele lor de excepție, au înfăptuit
procese și înnoiri sint proprii și operă durabilă, au propus contri
dinamicii culturale socialiste, cu buții cu valoare de pionierat in
deschidere către toate izvoarele contextul cultural al timpului lor.
autentice care-i asigură substanță. Noua exegeză a textelor vechi des
Scriitorul român contemporan iși prinde mai ales implicarea socială,
află temeiul operei sale in per tipul de umanitate pe care-1 con
manenta raportare Ia izvoarele figurează. în „învățăturile lui Neaprezentului, prin care creația se goe către fiul său Teodosie". par
poate înfățișa vie și profundă ca tea care a decis discuția asupra pa
inseși izvoarele actualității socia
ternității este și partea ei cea mai
liste ce o inspiră, izvorul înseamnă mai vie ; în sensul că era actuală
drumul mereu limpede inainte și atunci și foarte sugestivă pentru
mai înseamnă, totodată, și întoar noi astăzi ; e vorba de sfaturile pri
cerea la origini. Respectul pen vind procedeele diplomatice și mi
tru izvor, chemarea originilor litare prin care se putea răzbi în
este condiția adevăratei culturi. Li
tr-un veac atit de agitat ca secolul
teratura și cultura română au dez XVI. S-a realizat. în cazul avoltat, prin scriitori diferiți în epoci
oestor „învățături", aproape ui
diferite, o adevărată pasiune a cău
tate, o resuscitare și restituire care
tării originilor, a izvorului și a iz ne-au arătat cît de contemporană ne
voarelor de care sintem legați or
poate fi literatura veche. O adevă
ganic. întoarcerea la izvoare este rată revelație asupra vieții intelec
una din devizele de seamă ale cli tuale românești a adus-o analiza
matului de idei apărut după ge scrierilor lui Nicolae Milescu. Con
neroasa deschidere politică și cul stantin Cantacuzino, Dimitrie Canturală a Congresului al IX-lea și temir. S-a conturat astfel o vizi
ea a dat naștere vastului pro
une nouă, dialectică asupra lite
ces de valorificare a moștenirii
raturii române din secolele trecute,
noastre literar-artistice. Cit de ade evidențiindu-se componenta ei mo
vărată și memorabilă, de profundă
dernă. elementele care o arată in
prin sensurile ei este ideea că un stare de corn uni oare cu marile cu
popor care nu și-ar cunoaște și rente de idei ale timpului. Se vor-

Sint nouă decenii de cind editorul
american Harry Thurston Peek a
avut ideea de a întocmi cu regularitate o listă a cărților cu cel mai
mare succes de librărie intr-o anu
mită perioadă și, treptat, această
practică a prins rădăcini, s-a extins
și se poate spune că astăzi s-a ge
neralizat în viața literară de peste
ocean și, îndeobște, din Occident,
r
Concomitent, a căpătat o tot mai
largă circulație termenul de best
seller aplicat producțiilor literare
cu cea mai mare desfacere,. Departe
de a fi o simplă enumerare de
titluri și nume de autori, listele
amintite ajung să stabilească, așa
cum este cazul cu operațiile de
bursă, cota valorică, în orice moment, a cutărui sau cutărui scriitor
pe piața literară.
Desigur, listele de asemenea best
teller-uri nu pot fi considerate,
nici pe departe, un barometru fidei
al valorii artistice a operelor edi
tate — succesul de stimă nu se con
vertește automat in succes de libră
rie, istoria literară oferă nu puține
mărturii în acest sens
dar ele
constituie un prețios indiciu al gustului de moment al publicului (un
public de multe ori neformat), un
document sociologic semnificativ, o
fișă de înregistrare a ceea ce se
numește voga literară și, din acest
punct de vedere, cercetarea lor nu
este lipsită de interes pentru con
cluziile ce se pot trage asupra unor
aspecte ale fenomenului cultural
occidental.
In ultimul timp, în America —
dar și in multe alte țări occidentale
— indicele valorii pe plan financiar
a unui autor, așa cum este oglindit
in listele de best seWer-uri, tinde
tot mai mult — aceasta este părerea
unor critici autorizați — să fie in
raport invers proporțional cu va
loarea sa pe plan literar. Se
vorbește chiar de o „criză" a be
letristicii, in special a romanului,
gen căruia literatura americană n-a
încetat să-i dăruiască, de-a lungul
vremurilor, atîtea opere strălucite.
Criză în sensul că lucrările literare
bune, valoroase își fac tot mai greu
loc in avalanșa unei producții iefti
ne, care pervertește gusturile a mi
lioane de cititori, făcindu-i să crea
dă că scrierile respective ar avea
ceva de-a face cu literatura. Sub
influenta in special a filmelor co
merciale și a serialelor TV, s-a
cristalizat o nouă formulă a best
selier-ului, in speță
. . a „romanului
de succes", in care intimplările șo
cante și intriga cu multiple rami
ficații se îmbină cu lipsa de consis
tență a caracterizării psihice a
personajelor, episoadele senzațlonal-erotice sint atotprezente, cu
grija însă de a nu depăși limitele
unei morale convenționale (pentru
că publicul vizat este cit mai larg),
dialogurile primează în mod absolut
asupra descrierilor, și unele și altele de o platitudine descurajantă,
poncifurile și Tocurile comune pot

fi întîlnite la tot pasul — toate
acestea intinzîndu-se pe un număr
imens de pagini — 700—800 consti
tuie „norma" obișnuită — astfel in
cit fiecare nouă apariție reprezintă
un adevărat „dinozaur epic". Rezultatul ? Marginalizarea, în măsură
crescindă, a literaturii autentice, a
literaturii de calitate. „Nimeni nu
mai citește astăzi beletristică" (in
accepțiunea propriu-zisă a acestui
cuvint) este răspunsul invariaTjil pe
care editorii il dau romancierilor
debutanți. Dacă nu îmbrățișează
noua formulă, un tinăr romancier,
oricit de talentat ar fi — arăta
criticul și publicistul Richard Schikel
— atunci cind se așază la mașina de
scris se găsește nu numai in fața
unei foi albe, ci și în fața perspec
tivei foarte reduse ca viitoarea sa

bește astfel cu Îndreptățire de
un umanism românesc, de o par
ticipare a creației intelectuale
și literare românești Ia viața
spirituală a veacului. în gene
ral, fizionomia literaturii consi
derate veche se precizează, capă
tă contur, expresie, dimensiu
ne reală. Prin investigații științi
fice sint oonfirmate atit existența
contactelor, a deschiderilor culturale, cît și a structurii modelatoare a culturii_ autohtone.
Factorul de distilare a influențelor
este mentalitate dominantă, sediu
al spiritului critic. Ea conservă o
structură prin adaptare la epocă și
selectează din influențele varii nu
mai ceea ce-i corespunde și o aju
tă să răspundă la solicitări. Nimic
gratuit în acest proces sever care-și
are legile lui. Rezultatul este că. in
acești douăzeci de ani, cercetători
și cărturari avizați au scos Ia lu
mină un univers literar surprinză
tor de viu și de modern în sensul
apartenenței sale la marile pro
bleme ale veacului.
Operația a fost posibilă prin În
toarcerea la izvor și izvoade, prin
căutarea originilor. Către ele gîndul
excavatorilor a fost îndemnat de al
tul. N. Iorga, cel care făcea elogiul
vitalității creatoare a unui popor, în
antiteză cu vitalitățile militare ale
imperiilor de. o clipă, este cel care
a rostit primul aceste adevăruri în
chip hotârit : „Putem răspunde as
tăzi că nu a fost o singură mare
mișcare intelectuală in Apus la
care, aducind și noi o producție li
terară oarecare, să nu ne fi inte
grat". Pornind de la asemenea pre
mise culturale, dar mai ales prin
adincirea analizei științifice a evo
luției spirituale românești, s-au
adus contribuții importante, corectindu-se prejudecata după care
cultura noastră ar intra în con
tact fecund cu Europa abia in
secolul XIX. O vie viață In
telectuală s-a desfășurat in aces
te țări pină cind pribegia unor căr
turari ai săi, exilul altora, asasina
rea unora (fapte care prefațează
epoca fanariotă și-i anunță dimen
siunea culturală secundă) determi
nă scoaterea culturii românești din
marele făgaș pe care și-l crease.
Izvoarele au gilgiit neștiute sub ră
zoare pină cînd a venit Anton Pann
să le valorifice și generoasa conste
lație de tineri ai revoluției române
de la 1848 să le proclame necesita
tea. Miraculoasa explozie literară
românească din secolul XIX Iși are
explicația in aceste izvoare neîn
vinse. Ele constituie unul din se
cretele lui Mihai Eminescu, care
făcea lecturi comune cu Mozes Gaster de vechi texte românești, în a
căror forță literară și spirituală
credea. Lectura lui a învins,
O demonstrație luminoasă. de
forță a tradiției, de necesitate a iz
voarelor și a drumului către ori
gini. Nu intîmplător G. Călinescu
iși încheie istoria literaturii cu un
capitol dedicat originilor. De aceea
avem temeiuri multe și adinei să
afirmăm că intre trăsăturile cele
mai puternice ale culturii și litera
turii române din ultimele decenii se
impune cu pregnanță aceea a redescoperirii si valorificării izvoarelor.
I
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de astfel de producții literare. Pe
bună dreptate, romanele care reu
șesc să răzbată spre mult-rîvnita
listă a cărților de succes au fost
asemuite cu picturile hiperrealiste.
care surprind cu o exactitate halu
cinantă cele mai neînsemnate amă
nunte ale subiectului înfățișat, dar
sint lipsite de orice valoare artis
tică — echivalind cu o simplă foto
grafie in culori și atit.
Avalanșa
detaliilor,
factologla
Înăbușitoare este, in genere, prezen
tată sub forma unei rețele de
„nuclee narative", a unei succesiuni
de situații-limită, de întîmplări
stupefiante. în afara oricărei credi
bilități, în cursul cărora se dezvă
luie psihologia simplistă, rudimen
tară a unor personaje zugrăvite
monocrom, fie in alb, fie in negru,

în relația muzeului cu publicul,
expoziția echivalează cu forma
cea mai directă și, in același timp,
eficientă de comunicare a anumi
tor valori științifice, artistice sau
culturale în general. De aici, ne
cesitatea elaborării atente a te
maticilor unor astfel de expoziții,
concomitent cu decisa configurare
a scopurilor cognitlv-educative
propuse. In astfel de cazuri, se
poate estima reacția partenerului
de dialog și, implicit, acționa în
vederea
atingerii
parametrilor
educaționali propuși.
Dacă noțiunea de muzeu a în
registrat în ultimii ani o amplă
lărgire a cîmpului ei semantic,
este de la sine
'
‘ ' ’ că- și• forînțeles
mele de dialog ale instituției in
raporturile cu marele public s-au
adaptat continuu în sensul unei
reale democratizări a serviciilor și
diversificări a ofertei culturale.
Astfel, imperativele complexe ale
educației comuniste, afirmate atit
de pregnant in cadrul Festivalului
național „Cintarea României", au
determinat o autoreglare continuă,
menită să racordeze muzeul in
chip specific la necesitatea socială Imediată, la solicitările Și
opțiunile publicului.
Este știut faptul că interesul
față de un muzeu sau altul este
dependent de gradul de originali
tate al valorilor din patrimoniul
ce-1 constituie și, mai ales, de
felul cum acestea ajung la cunoș
tința publicului. De asemenea,
statisticile ilustrează faptul că pa
trimoniile sint utilizate în expozi
ții permanente în proporții varia
bile. oricum situate sub limita de
50 la sută. în aceste împrejurări,
apelul la expozițiile temporare
devine de o stringentă necesitate.
Se asigură, in primul rind, un ru
laj corespunzător al valorilor în
cauză, dar și, mai important, se
menține în permanență viu inte
resul celor cărora ne adresăm
prin asemenea manifestări spe
cifice. Cind inventarul artistic al
unor instituții muzeale mai mici
nu este îndestulător numeric sau

Valențele educative
ale muzeului
*

a fost pus pe sublinierea contribu
ției unor pictori de importanță și
circulație așa-zis locală la evolu
ția școlii naționale de pictură. în
mod expres s-a intenționat reeva
luarea critică a operei lor prin
sublinierea caracterului inconfundabil al creației fiecăruia în parte
și a tuturor in ansamblu. Astfel,
operei unor pictori de circulație
mai restrinsă ca, de pildă, Con
stantin D. Stahi (1844—1920), Lascăr Vorel (1872—1918), Aurel Băeșu (1896—1928) i-a fost consacrată
o secțiune expozițională distinctă,
paralel cu elaborarea și editarea
unor studii monografice. Ideea de
a sublinia caracterul profund na
țional al creației lor in context
românesc și european a determi
nat analiza fenomenului In dia
cronia lui.
Cum este firesc, orientarea preg
nantă către obținerea individuali
tății de care aminteam a muzeu
lui a determinat și sublinierea
momentelor cind N. N. Tonitza a
lucrat la Purău, împreună cu o
echipă de studenți ai Academiei

creatoare și Inspirați de frumuse
țile acestui vechi colț de pămint
românesc. Iulia Hălăucescu, Elena
Uțâ Chelaru, Simona VasiliuChintiîă, Eugen Crăciun, Pompiliu
Clement ș.a. — iată doar citeva
nume dintre aceștia și totodată
certitudini ale prezentului nostru
artistic.
Evaluînd retrospectiv dimensiu
nea culturală a expoziției Nicolae
Grigoreseu — itinerată la Piatra
Neamț cu sprijinul Consiliului
Culturii și Educației Socialiste și
al Muzeului de artă al Republi
cii Socialiste România — și analizînd adeziunea totală a publi
cului la o asemenea manifesta
re de anvergură — ne-am convins,
o dată în plus, de utilitatea deo
sebită a schimburilor de expoziții
și, mai mult, de perenitatea clasi
cilor picturii românești. O aceeași
largă participare a cunoscut-o și
retrospectiva N. Tonitza, al că
rui centenar a fost marcat și de
un cuprinzător simpozion omagial.
Dimensiunea reală a succesului

manifestărilor amintite — fiecare
al patrulea locuitor al municipiu
lui a trecut pragul Muzeului de
artă — cît, mai ales, semnificația
culturală a acestora in conștiința
publicului au validat convingerea că
muzeul poate și trebuie să fie o
instituție culturală deschisă, aptă
să ofere iubitorilor de frumos ac
tivități variate și de amplă rezo
nanță patriotică și estetică.
în paralel, urmărind familiariza
rea concitadinilor noștri și cu
creațiile unor artiști contemporani,
s-au elaborat unele expoziții com
plexe, cu caracter de sinteză, în
intenția definirii etapelor lor de
cisive de evoluție. Expozițiile
Victor Mihăilescu-Craiu, Dan Ilatmanu, Wanda Sachelarie-Vladimirescu, Spiru Vergulescu, Elena
Uță Chelaru, Eugen Crăciun au evidențiat modul particular al fiecă
ruia de analiză a imaginii plas
tice, de transfigurare artistică
a stimulilor realului, Impresia
generală a confirmat faptul că
diversitatea motivelor, vocabularul plastic personal subliniază In ultimă instanță tipul românesc specific de configurare
al compozițiilor, în acord cu ma
rea și inepuizabila lecție a tradi
țiilor picturii naționale. Anticipind
intrucitva ecourile substanțialei
retrospective Iulia Hălăucescu —
artist pe drept cuvint numit
„rapsod al Bicazului" — mizăm pe
forța de convingere a unei opere
ce s-a plămădit sub ochii noștri
ca o realcție sinceră și directă la
romantismul revoluționar propriu
societății românești contemporane.
Sincron cu dinamismul prezen
tului socialist al patriei, muzeul își
poate manifesta convingător func
țiile complexe, siluind în centrul
preocupărilor sale nevoile cultura
le multiple ale noului tip uman,
creator și receptor sensibil și exi
gent de valori spirituale.

Valentin CIUCA
șeful secției de artă.
Complexul muzeal Neamț

de creație științifică și tehnică

La primele lecții ale „abecedarului" muncii (Instantaneu la grădinița
întreprinderii de confecții și tricotaje București)
Foto : Eugen Dichiseanu

chiat după figura miliardarului
excentric Howard Hughes ; un alt
roman. Where Love Has Gone (Iu
bire spulberată) evocă o intimplare
tragică in care a fost implicată o
cunoscută vedetă a Hollywood-ului,
iar The Adventurers (Aventurierii)
se inspiră din viața sentimentală
agitată a fabulos de bogatului prinț
Aii Khan, odrasla unui potentat
asiatic a cărui distracție favorită
era să-și cintărească greutatea cor
porală (apreciabilă) in diamante...
Un alt autor de asemenea suro
gate literare este Irving Wallace,
de fapt cel care a inițiat in 1960
noua „tendință literară", noua for
mulă a best seller-ului, cu The
Chapman Report (Raportul Chap
man), o colecție de pseudofișe de
răspuns ,1a o anchetă pretins științi-

Tentația succesului facil
sfîrșitul fericit, happy end-ul fiind
totdeauna de rigoare. Oamenii
simpli, oameni! obișnuiți nu pot fi
intilniți ir. aceste parodii ale vieții
reale, in schimb abundă supraoame
nii, supereroii, dotați cu însușiri
extraordinare și dispunind de bo
gății imense pentru care nimic nu
este imposibil. Proiecții pe ecran
panoramic și in Eastmancolor ale
unei realități factice, artificiale, ei
trăiesc în luxul cel mai orbitor, se
deplasează in avioane sau Iahturi
personale, au darul de a fi, la mo
mentul oportun, exact acolo unde
trebuie, nimeni și nimic neptitind
sta în calea scopului pe care și l-au
propus, fie că este vorba de o lovi
tură financiară răsunătoare, de
doborlrea unui rival In afaceri «au
de un nou succes erotic. Romanul
supradimensionat, superromanul, be
letristica electronică, indiferent de
numele sub care este cunoscut,
best seller-ul reprezintă litera
tura redusă la forma sa ultimă de
expresie, aceea de simplu procei
mecanic (sau, cum spunea un scrii
tor american, „aceasta nu este literatură, ci doar simplul act de a batt
la mașină").
Poate că Întruchiparea cea mai
desăvirșită a autorului de best
seller-uri este Harold Robbins :
producția sa literară, însumînd vreo
15 romane, depășește cifra incredibilă de 200 milioane de exemplare,
Pentru a „merge la sigur", el
obișnuiește să-și împrumute personajele din paginile mondene ale
ziarelor : eroul romanului său The
Carpetbaggers (Intrușii) este cal-

de arte frumoase din Iași, din care
>arte și maestrul Corneliu
făcea parte
Baba. într-un
ntr-un mod similar s-a
procedat și în cazul Aureliei
Ghiață, creatoare originară din
Piatra Neamț, ale cărei tapiserii
ilustrează evoluția genului în arta
românească.
Dialogul dintre generații se re
levă pregnant în spațiul muzeului
prin exigenta selecție realizată în
cadrul secțiunii Repere contempo
rane, unde figurează cu lucrări ar
tiști aflați în plină maturitate

Cluj-Napoca : Concursul studențesc

Confruntarea de idei în lumea artei contemporane

operă să fie publicată de vreun
editor. Dacă nu a reușit să-și stabi
lească o „reputație" pe piața lite
rară, lucrul cel mai bun la care se
poate aștepta este indiferenta gene
rală.
Dar cine sint scriitorii cu „repu
tația bine stabilită" pe piața litera
ră, cine sint „abonații" permanenți
ai listelor de bursă literară, cine
sint, intr-un cuvint, făcătorii de
best selier-uri ? Cu excepțiile de
rigoare — pentru că asemenea ex
cepții desigur există, ducind mai
departe o tradiție prestigioasă, o
școală romanescă de certă reputa
ție — ei sint „corifeii" literaturii de
consum, creatorii unor produse de
pur divertisment, acei scriitori care
cedează facilității, ispitei tirajelor
de masă, propagatorii confecțiilor
narative de duzină. Mizlnd pe fas
cinația pe care o exercită in rîndu
rile unor categorii de cititori anu
mite profesii sau activități mai
insolite (vedete ale ecranului, ale
scenei sau ale muzicii ușoare, piloți
de linie ori ași ai volanului, chi
rurgi de faimă ori maeștri al ba
roului, patroni ori manechine ale
marilor case de modă, politicieni,
magnați ai finanțelor etc., etc.), ase
menea best-seller-uri — ipostază
modernă a romanelor-foileton de
altădată — sînt suprasaturate de un
număr imens de fapte și detalii cu
tentă pseudodocumentaristică, care-și
propun să prezinte, sub o aureolă
romantică, „mecanismele intime" ale
acestor profesii sau activități, alimentind astfel continuu setea de
senzațional a unui public „condi
ționat" cu grijă și sistematic tocmai

insuficient de divers pentru a
ilustra o tematică sau alta, prelu
area pe termen limitat de la alte
unități de profil a unor asemenea
expoziții — cum este cazul marilor
retrospective — asigură o benefică
și fructuoasă continuitate a pro
gramului educațional.
Muzeul de artă din Piatra
Neamț și-a propus realizarea unui
anumit specific, pornind de la
ideea familiarizării publicului cu
opera unor artiști legați de aceste
locuri. De aceea, un accent aparte

fică asupra moravurilor intime ale
americanuluii de rind ; de atunci
și-a extins continuu aria „investigației" sale literare, de la culisele
decernării IPremiului Nobel la obsesia tinereții veșnice a aceluiași
american de rind. Dedesubturile ac
tivității editoriale ori ale lumii
spectacolului, mecanismele de func
ționare ale unui mare aeroport,
hotel internațional sau concern ban
car, pe care și le-au propus 6ă le
dezvăluie alti autori de! best
seWer-uri, cum ar fi Herman Wouk,
Arthur Hailey, Jacquelihe Susan,
ori Jackie Collins, sint alte! cîteva
direcții, suficiente pentru a sugera,
i
fără a o epuiza nici pe departe, te
matica atît de fragilă a romanului
de succes, sufocat de senzație și
frivolitate.
în ultimul timp, o pondere cres
cindă tind să aibă scrierile tributare
așa-zisulul gen „politico-fantastic",
orientat tot mai mult spre resusci
tarea discreditatei perioade a războ
iului rece. Așa cum se întimplă și
în cel mai recent best seller. Last
of the Breed (Utimul descendent)
purtind
semnătura
luii
Louis
L'Amour. Eroul acestei i cărți este
pilotul unui avion militar american,
:
urmaș al pieilor roșii de odinioară,
<
care — silit să aterizeze forțat
1
intr-o țară situată de cealaltă parte
a eșichierului politic — va trece
prin peripeții dintre cele mai incre
dibile, toate avînd darul de a sim
boliza virtuțile sistemului „liberei
Inițiative".
Nu puține sint cazurile cînd pro
filul moral al „fabricanților" de ast-

fel de romane este cel puțin îndoiel
nic. A produs vilvă, în ultimul timp,
o intimplare al cărei „erou". Jeffrey
Archer, cumula profesia de romancier
de mare succes cu aceea de om po
litic. Ironia soartei a făcut ca în via
ta lui particulară să treacă prin
exact aceeași situație compromiță
toare pe care o imaginase pentru
personajul central — un politician
ambițios - al romanului său First
Among Equals (Primul intre egali).
Romancierul, care s-a dovedit pro.fet fără voie, in ceea ce privește
propria persoană, s-a văzut nevoit
să-și dea demisia din importanta
funcție pe care o deținea in con
ducerea uneia din cele două mari
partide britanice, dar scandalul creat
l-a ajutat la... sporirea tirajului ope
relor sale.
Succesul pentru asemenea cam
pioni ai best jeZler-urilor se tra
duce, se înțelege, prin venituri co
respunzătoare, porecla de scriitori
milionari (big-money writers) care
li se atribuie fiind cu totul îndrep
tățită. Pentru ei nu poate fi vorba,
cel puțin pe plan financiar, de o „criză
a romanului", veniturile le cresc con
tinuu. Și totuși, tocmai asemenea
cărți pot fi considerate răspunzătoare
de perspectiva unei „crize a roma
nului", a literaturii adevărate, au
tentice. La Congresul din 1981 al
scriitorilor americani. scriitoarea
Toni Morrison nu a avut cuvinte
deloc îngăduitoare la adresa colegi
lor săi care se lasă atrași de tenta
țiile succesului facil, în vădit con
trast cu romanctert ca William
Styron. Norman Mailer, John Up
dike, James Irving. Mary McCarthy
ori, mai recent, Alice Walker (au
toarea unei extraordinare cărți —
Color Purple. Culoarea violetă —
despre dobîndirea conștiinței de sine
a unei tinere negrese) și alți scriitori
adevărați, care se refuză facilității
și comercialismului. „Idei, meșteșug
artistic, viziune, semnificații profun
de, totul a ajuns să fie considerat
balast", spunea ea, referindu-se la
autorii debilelor însăilări cultivate,
încurajate și promovate de editorii
cu privirea mereu ațintită spre
curba profiturilor. Această scriitoa
re, autoarea unor remarcabile roma
ne despre realitățile, despre adevă
ratele realități ale Americii de
astăzi, trăgea un semnal de alarmă
în legătură cu ceea ce denumea
„complexul literar-industrial", adi
că tendința ca activitatea editorială
să fie acaparată de marile concerne
industriale. Giganți ai telecomuni
cațiilor, ca International Telephone
and Telegraph, ori ai petrolului, cum
ar fi Gulf and Western, au dobindit
poziții preponderente într-un dome
niu în care casele de editură inde
pendente, atîtea cite au mai rămas,
devin tot mai marginalizate. Să mai
producă atunci mirare proliferarea
producțiilor literare de serie, in
detrimentul autenticului act artistic?

Romulus CAPLESCU

Sub îndrumarca cauniversitare.
drelor
împreună cu acestea.
cu alți specialiști din
invățămint. cercetare
și producție, studenții
participă azi in nu
măr tot mai mare
la soluționarea unor
probleme
complexe,
de virf. ale econo
miei si vieții sociale.
Aceste
preocupări
sint relevate de acti
vitatea desfășurată în
cadrul cercurilor ști
ințifice și ele au fost
validate și de con
cursul studențesc de
creație științifică și
tehnică, organizat de
U.A.S.C.R. împreună
cu Ministerul Educa
ției și învătămintu'lui.
sub auspiciile Anului
Internațional al Păcii,
a cărui fază ne tară
a avut loc la ClujNapoca In cadrul In
stitutului politehnic.
In cele 26 de sec
țiuni.
dintre
care
amintim pe cele de electrotehnică. electro
nică. energetică, auto
matizări. calculatoare
electronice. robotică,
mașini-unelte, mecani
că fină, metalurgie,
transporturi, mine, pe
trol, chimie, construc
ții, arhitectură, medi
cină. biologie, agri
cultură. științe sociale
etc., au fost prezentate
peste 350 de lucrări.
Acestea au abordat

teme Si probleme fun
damentale. legate de
înnoirea si moderni
zarea producției, teh
nologii noi. automati
zarea și robotizarea
unor procese de fabri
cație. creșterea pro
ductivității muncii si
a calității si competi
tivității
produselor,
valorificarea unor, sur
se noi si recuperabile
de energie, materii
prime si materiale,
contribuția cercetării
din domeniul descope
ririlor fundamentale
si4a disciplinelor cu o
înrîurire educativă la
îmbinarea
pregătirii
de specialitate a ab
solvenților. cu asigu
rarea unui larg ori
zont științific si cul
tural. Un număr de 55
lucrări semnificative
prin caracterul lor de
noutate au fost distin
se cu premii si men
țiuni. Pe lingă marele
premiu pentru lucra
rea cu cele mai valo
roase elemente de ori
ginalitate științifică au
fost premiate lucrări
cu aplicabilitate si eficientă
economică
deosebită.
Prof. dr. ing. Ioan
Drâgan, rectorul In
stitutului
politehnic
din Cluj-Napoca. re
marca interesul trezit
de edițiile anterioare
ale acestui concurs în
rîndurile studenților.

precum și regăsirea
rolului gindirii lor no
vatoare în realita
tea social-economică
românească cotidiană,
în preocupările de
perspectivă ale dez
voltării științei și teh
nicii. care a constituit
o premisă certă, atît
In ceea ce privește
participarea, la aceas
tă competiție, a unui
număr mare de stu
dent! cu lucrări de va
loare. cit și în faptul
că cele mai multe din
tre acestea iși pot găsi
aplicabilitate în eco
nomie și alte sfere
ale vieții sociale. Tot
odată, s-a relevat fap
tul că studenții, prin
participarea lor la
asemeneai competiții,
contribuie Ia afirma
rea și impulsionarea
creației tehnico-știintifice din țara noastră,
aceasta constituind o
modalitate de integra
re tot mai organică a
invătămintulul cu cer
cetarea și producția,
cu practica social-politică, implicarea lor
în îndeplinirea obiec
tivelor planului de
cercetare
științifică,
dezvoltare tehnologică
și de introducere a
progresului
tehnic.

Marin OPREA,
corespondentul
„Scînteii"

CARNET CULTURAL
ARGEȘ. în comunele județului se
desfășoară, in organizarea între
prinderii cinematografice Argeș, o
nouă ediție a „Zilelor filmului la
sate", manifestare ce își propune
să amplifice în rindul sătenilor eficiența activității politice Și cultu
ral-educative in perioada de iarnă.
Pentru realizarea acestui deziderat,
la cinematografele sătești au loc,
intre altele, in sprijinul afirmării
tot mai puternice a noii revoluții
agrare, filme și medalioane cinema
tografice oglindind tehnologiile su
perioare pentru obținerea de recolte
bogate, precum și programe cu fil
me de profil destinate îmbogățirii
formelor de desfășurare a cursuri
lor agrozootehnice de masă. în ci
nematografe sint prezente acțiunile
specifice dedicate educației patrio
tice și științifice a maselor și in
special a elevilor și tineretului.
(Gheorghe Cirstea).
CĂLĂRAȘI. în mal toate locali
tățile județului s-au desfășurat
multiple, variate și interesante ac
țiuni reunite sub genericul „Zilele
demografiei călărășene" și dedicate
Anului Internațional al Păcii. Au
avut loc expuneri, dezbateri, sim
pozioane. mese rotunde la care au
participat cercetători, oameni de
știință de la comisia națională de
demografie, institutul de geriatrie
și gerontologie, centrul de sociolo
gie al universității, spitalul „Cantacuzino" din București, precum și
cadre de specialitate din instituțiile
județului. în fața unui mare nu
măr de ascultători, în 26 de locali
tăți ale județului a fost prezentată
tema „Creșterea demografică —
obiectiv de importanță majoră pen
tru asigurarea vigorii și tinereții
poporului", urmată de interesante
filme documentare. (Mihail Dumi
trescu).

MUREȘ. Tradiționala manifesta
re politico-ideologică și cultural-artistică „Luna mureșeană" a cultu
rii și educației socialiste se desfă
șoară în acest an sub genericul
„Știința și cultura In slujba păcii".

Dedicată Anului Internațional al
Păcii, manifestarea a debutat în
aceste zile cu un ciclu de expuneri,
dezbateri și simpozioane consacrate
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, după care pe scenele
unor cămine culturale și cluburi
muncitorești au avut loc spectacole
artistice : „Ceaușescu, România,
pace", „Te iubim, patrie străbună",
„Imn păcii", la care, alături de an
sambluri profesioniste, și-au dat
concursul formații artistice de ama
tori, laureate ale Festivalului na
țional „Cintarea României". (Gheor
ghe Giurgiu).

BACĂU. Sub genericul „Elogiul
cărții", la Bogdănești. comună de pe
Valea Oituzului. a avut loc in or
ganizarea Comitetului județean
Bacău de cultură și educație socia
listă o amplă manifestare culturalartistică prilejuită de împlinirea a
90 de ani de activitate a bibliotecii
din localitate. Au luat parte scrii
tori. bibliotecare, cadre didactice,
oameni ai muncii din comună și
din împrejurimi. După vernisarea a
două expoziții de carte au avut loc
dezbateri, expuneri, o sesiune de
comunicări și referate, un jurnal
vorbit pe tema „Trecut, prezent și
viitor la Bogdănești" și un spectacol
intitulat „De la strămoși la urmași"
susținut de formațiile artistice
ale căminului cultural. (Gheorghe
Baltă).
PRAHOVA. „O zi pentru o pa
siune" s-a intitulat manifestarea
cultural-educativă organizată de
consiliul orășenesc Bușteni de edu
cație politică și cultură socialistă in
colaborare cu filiala Prahova a
Asociației filateliștilor din Româ
nia. cu participarea cercului filate
lic „Cezar Petrescu" din localitate.
Cu acest prilej a fost vernisată ex
poziția filatelică „Ocrotiți natura",
după care au avut loc simpozionul
„Filatelia — mijloc de educație în
spiritul apărării mediului înconju
rător" și concursul „Cine știe cîțtigă" pe tema „Flora și fauna
României". (Ioan Marinescu).
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar genera! al Partidului Comunist Român,

președintele

Republicii Socialiste

România,

de participanții la Plenara Consiliului Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști din România
Mult iubite ți stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,

în deplin consens cu toți tinerii tării, cu întregul nostru popor,
participanții la Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România au dat glas sentimentelor de profundă recunoștință,
aleasă stimă și inaltă prețuire față de dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător înțelept și ctitor neobosit al
României socialiste moderne, îndrumător și prieten apropiat al studenților,
insuflețitor exemplu de muncă și viață pentru toți tinerii din patria
noastră, convinși fiind că activitatea revoluționară pe care o desfășurați
In slujba cauzei supreme a partidului, patriei și poporului reprezintă însăși
chezășia propășirii țării pe calea făuririi societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintării spre comunism, garanția sigură a împlinirii aspira
țiilor noastre legitime de pace, civilizație, bunăstare și progres.
Folosim și acest prilej pentru a exprima, din adincul Inimilor
noastre tinere, vibranta mindrie patriotică pentru mărețele realizări obținute
de popor în anii de glorie ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului
— pe care, cu unanimă recunoștință, poporul ii identifică pentru istorie
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu" — întreaga noastră gratitudine pentru mi
nunatele condiții de muncă, învățătură și viață pe care le-ați creat formării
fi educării studenților, afirmării lor tot mai active pe frontul înălțării patriei
pe culmile luminoase ale socialismului și comunismului.
Avînd privilegiul de a ne desfășura activitatea intr-un domeniu coor
donat direct de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu,
prestigios om politic și savant de renume mondial, vom face totul să răs
pundem prin fapte mobilizatoarelor obiective stabilite de Congresul științei
și invățămintului privind creșterea contribuției școlii superioare la îmbo
gățirea patrimoniului gindirii științifice naționale șl universale, la promo
varea ideilor dezvoltării pașnice a lumii contemporane.
In concordanță cu valorile și idealurile profund umaniste cărora le
sînt subordonate știința și școala românească, ne exprimăm șl cu acest
prilej adeziunea deplină, în numele întregului tineret universitar al
tării, la politica externă de pace și colaborare a partidului și statului
nostru, al cărui ferm și neobosit promotor sinteți dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ia noua și strălucita inițiativă
de pace a României socialiste, a dumneavoastră personal, de reducere
unilaterală, cu 5 la sută, încă din cursul acestui an, a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare ale țării noastre, opțiunea politică susținută
atit de elocvent de întregul nostru popor la referendumul de la 23 noiembrie <l.c.
Conștient! de minunatele condiții de viată ș| învățătură care ne-au fost
create prin muncă eroică a clasei noastre muncitoare, a întregului nostru
popor condus de Partidul Comunist Român, pentru care vă exprimăm. încă
o dată, adînca noastră recunoștință, ne angajăm solemn să muncim și să
învățăm, fără preget, pentru a ne pregăti la nivelul exigentelor, dinamis
mului fără precedent al economiei, științei și culturii românești, pentru a fi
gata să răspundem fără șovăire chemării partidului și poporului de a fi prezenti, cu romantismul clocotitor al vîrstei noastre, in marile amfiteatre ale
muncii pentru tară, pentru a ne aduce o contribuție sporita Ia propășirea
continuă a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
★

★
Sîmbătă s-au desfășurat, tn Capi
tală, lucrările Plenarei Consiliului
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, care a dezbă
tut activitatea politioo-eduoativă
desfășurată în rinduil studenților și
sarcinile oe revin organelor și orga
nizațiilor A.S.C. pentru îndeplinirea
exemplară a orientărilor și indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, precum și
stadiul realizării măsurilor de autogospodărire a căminelor si cantine
lor și preocupările asociațiilor stu
denților comuniști pentru organi
zarea și desfășurarea activității
complexelor studențești, tn oonformitate cu exigentele autoconduoerii
în toate domeniile vieții social-economice.

vremea
Institutul tie meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 7 decembrie, ora 20 — 10 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea se
va răci ușor, iar cerul va fi variabil,
cu lnnorări mai accentuate în vestul
și nordul teritoriului, unde se vor sem
nala ploi slabe izolate. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări în regiunile estice și în zona
de munte cu 33—70 km/h. Tempera-
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Analizînd cu responsabilitate co
munistă activitatea desfășurată de
asociațiile
studenților comuniști,
plenara a adoptat măsuri de îmbu
nătățire a iptregii munci politicoeducative desfășurate de organele și
organizațiile A.S.C.. a organizării și
funcționării
complexelor
sociale
studențești.
La plenară a participat șl a luat
cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist.
In încheierea lucrărilor. într-o at
mosferă de puternică angajare pa
triotică și entuziasm tineresc, participanții la plenară au adresat to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, o telegramă.
turtle minime vor fl cuprinse între mi
nus 6 șl plus 4 grade, izolat mai coborîte în depresiuni, îar cele maxime în
tre zero și 10 grade, local mai ridicate
in primele zile în sud-estul țării. Se
va semnala ceață cu depunere de chi
ciură, local, în toate regiunile. Izolat
vor fi condiții de formare a poleiului
în vestul, centrul șl nordul țării. în
București : Vremea se va răci ușor,
iar cerul va fl variabil. Vîntul va sufla
predominant slab. Temperaturile mi
nime vor oscila între minus 2 șl plus
1 grad, iar cele maxime între 5 și 8
grade, mai ridicate în prima zi. Con
diții de ceață seara șl dimineața.

DEMOCRAȚIE Șl RESPONSABILITATE SOCIALĂ °
(Urmare din pag. I)

girea in continuare a edificiului
democrației socialiste, pe măsura
aspirațiilor oamenilor muncii de
participant! activi la istorie, la fău
rirea viitorului comunist al Româ
niei, la modelarea propriei lor
personalități.
Desigur, structurile democratice
„în sine" rămin doar forme fără
fond, dacă oamenii Înșiși nu le dau
viață, nu folosesc plenar nelimita
tele oportunități pe care aceste
structuri de tip nou le oferă. Din
această perspectivă se impune nece
sitatea creșterii responsabilității so
ciale șl individuale, responsabilitate
ce presupune asumarea, deliberată
și din convingere, a îndatoririlor,
inițiativă proprie si un aport contributiv dincolo de obligațiile ce
decurg din norme și regulamente.
Marile Înfăptuiri din anii de după
Congresul al IX-lea al partidului,
create prin munca eroică, prin dă
ruire, oferă suficiente argumente din
care răzbate adevărul că în România
socialistă raporturile dintre individ
și societate s-au definit in această
perioadă revoluționară nu numai
ca o sumă de aspirații și nevoi
individuale, ci, înainte de toate, ca
o sumă a aspirațiilor și nevoilor
colectivității.
In prezent, etnd precumpănitoare
devine reproducția lărgită de tip
intensiv ce impune factorii calita
tivi ai creșterii economice In prim
planul preocupărilor tuturor colecti
velor de muncă, viața profund de
mocratică a societății noastre își
îmbogățește conținutul, exercitarea
democrației fiind strîns legată de
acțiunea partidului nostru privind
creșterea eficientei întregii activi
tății economico-sociale pe baza va
lorificării superioare și gospodăririi
cu înaltă chibzuință a tuturor resur
selor de care dispunem — suportul
trainic al realizării obiectivului stra
tegic al actualului cincinal, trecerea
țării noastre în rîndul statelor cu
nivel mediu de dezvoltare econo
mică.
Din perspectiva acestei evoluții
Istorice, ce schimbă radical statutul
României socialiste In marea fami
lie a popoarelor lumii, înalta res
ponsabilitate socială a fiecărui om
al muncii trebuie să sc afirme în
cadrul
organismelor democrației
muncitorești revoluționare eu pre
cădere în direcțiile care răspund
cerințelor dezvoltării
intensive, a
tuturor ramurilor producției mate
riale, asigurării unui echilibru mai
bun între diferite sectoare, ale rea
lizării unei noi calități a muncii și
vieții întregului popor. Cum anume
să se acționeze ? Fără îndoială că,
în fiecare unitate, răspunsul la această întrebare trebuie să fie dat
în mod democratic și cu participa
rea și angajarea întregului colectiv.
Dacă va fi vorba de o întreprin
dere industrială, fără îndoială că din
cîmpul deliberărilor democratice ale
colectivului nu pot lipsi în etapa
actuală problemele care privesc uti
lizarea superioară a tuturor resur-

De la Regionala
căi ferate București
După cum anunță Regionala căi
ferate București, datorită executării
unor lucrări pe ruta București —
Ploiești, trenul de persoane 5005. cu
plecarea la ora 11,55, se anulează pe
distanța București Nord — Buftea,
de la 11 la 15 decembrie a. c., in
afara zilei de duminică. 14 decem
brie. Circulă în plus, pină la Buftea,
trenul 5015, cu plecarea la ora 11,40
din București Nord. Acesta își con
tinuă mersul la destinație ca tren
5005, cu plecarea din Buftea la ora
12.31. (Agerpres).

Era si cam supranumerică
și a trebuit s-o mai redu
cem. Pentru lucrările oe
le aveam de făcut nu se
justificau decit 48 de oa
meni. Am zis că cel mai
bun criteriu de selecție
este disciplina. Pentru că.
orioe s-ar spune. într-o
treabă făcută ca lumea, lu
crul cel mai important este
ca oamenii să muncească
exact așa cum li se cere,
fără nici o abatere. Sigur
că, pe tema asta, si ou oei
rămași am mai avut de
lucru.
— în oe fel ?
— Păi. tot ca să se im
pună o anumită stare de
disciplină și exigentă în
ce privește calitatea mun
cii. Am fost, după nevoie,
și sociabil, si aspru.
— Ați fost și dumnea
voastră „reclamat" ?
— Nu. Au fost, ca să le
zicem așa. cazuri de supă
rare sinceră, prietenească,
țâșnită ca o seînteie și în
țeleasă de toată lumea ca
fiind pe dreptate. Cind ci
neva. din vina lui. nu-și
îndeplinește la timp o sar
cină sau face o treabă de
mintuială zicindu-și că
„merge și așa", nu e cazul
să te superi ? In asemenea
situații oamenii înțeleg
miezul constructiv .al supă
rării și. în clipa următoa
re. am și uitat cu toții scă
părarea necazului si ne
vedem de lucru convinși
că greșeala n-o să se mai
repete. Să vâ dau exem
ple ? Stați citeva ore cu
noi și o să le culegeți si
singuri. Pentru că acest
climat al exigentei nu se
instalează o dată pentru
totdeauna ; se oere întreți
nut. ca o flacără...
Discutăm și cu Nemeth
Elemer despre relația din
tre exigență si calitate.
— Calitatea — spune el
— este ceva care pe unii
ii cam sperie. Gindiți-vă,
de exemplu, la ceea ce
face echipa mea : o cajă
specială de laminor. în
premieră, la care sint eli
minate lagărele si rul
menții. alunecarea făcindu-se pe o peliculă de ulei.
La piese de 3—4 tone, pre

cizia cerută e de doi mi
croni. Totuși. dacă ești
meseriaș si dacă iti impui
in muncă o disciplină ab
solută. n-ai de ce te teme.
De ani de zile ne-am edu
cat in echipă ca să lucrăm
cu precizii mari. S-au mi
rat unii la început cînd
le-am cerut să vină la lu
cru cu zece minute înain
te de ora începerii și în
tr-o ținută
corespunză
toare. adică să aibă salo
peta curată, să fie bărbie
riți... S-au mirat, dar pe
urmă au înțeles. Că tre
buie să-ți impui să fii om
întreg în toate privințele.
Loaul de muncă *și munca
trebuie să le respecți in
cele mai mici amănunte.
Iar pentru asta trebuie să
te respecți mai intii pe
tine.
— Se zice că sinteți cam
aspru...
— Eu n-as zice „aspru",
aș zice ferm, ca un comu
nist. De exemplu. îi spun
lui I. : „Mâi. Ia filetul
ăsta nu e voie să te gră
bești. încet, cu răbdare,
oprește-te și de zece ori
dacă simți că nu e în or
dine 1“ Și îl văd după un
sfert de oră că bagă ma
șina în viteza cea mai
mare. M-am îngălbenit.
M-am dus la el. „Lasă, șe
fule. că merge !“. zice el și
ride. Mă uit. dezastrul era
pe cale să se producă...
Am 38 de oameni in echi
pă. I-am adunat pe toți
citi erau în schimb și l-am
scos pe indisciplinat „in
fața frontului". L-au fre
cat de i-a ieșit untul. Asta
înseamnă că am fost eu
aspru ? Am fost drept. Iar
asta au recunoscut-o toți.
Pentru că la mijloc era
munca întregii echipe. O
mică abatere de la cote și
se ducea pe apa Sîmbetei
tot ce făcuserăm noi toți o
săptămină. Așa că atunci
cind e vorba de calitate,
de precizii mari, eu nu de
precizii mă tem. ci de gra
ba unora, de superficiali
tatea altora... De aceea
sint atent și. cum spuneți
dumneavoastră, aspru.
Discuție cu doi tineri
din echipă : Costlcă Hart
și Ion Știbli.
Costică Hart : Ne cere

să ne punem capul la con
tribuție. să gindim. Si noi
așa facem. De aoeea am
primit întotdeauna lucră
rile oele mai complicate.
Asta m-a și format ne
mine ca muncitor bun. Că
venisem din altă parte,
unde nici nu prea folo
seam desenul. Aici _ insă
am nimerit în mijlocul
unei echipe unde cunoaș
terea meseriei. înscrierea
în cotele proiectului, răs
punderea pentru calitate
sint legi de bază.
Ion Știbli : Noi am În
țeles aici că după calitatea
omului e și oalitatea a
ceea ce faoe.
Aceste gindurl despre
muncă, răspundere comu
nista. calitate. disciplină,
venite de la oameni din
echipa lui Nemeth, pot fi
întilnite. in alte expresii,
și la muncitorii tineri din
echipa lui Tulbure (deși
oele două echipe nu lu
crează împreună, nici mă
car în spatii alăturate).
loan Tulbure : Asupra
calității si disciplinei echi
pa trebuie să gindeascâ la
fel. Mai mult încă : nici o
decizie nu trebuie să se ia
fără ca întreaga echipă s-o
înțeleagă, s-o asimileze.
De aoeea. la noi. orice de
cizie majoră se ia numai
prin consultarea tuturor.
Am primit, de exemplu,
proiectul unul tip nou de
subansamble pentru trans
portoare miniere. O con
strucție mai evoluată, mai
complexă, mai pretențioa
să. Puteam să citesc doar
eu desenele și să-i dau
fiecăruia să execute bu
cățica lui. Dar i-am che
mat pe toți, le-am dat să
studieze desenele si am
făcut după aceea o discu
ție tehnică și tehnologică,
am analizat in amănunt și
în colectiv fiecare soluție.
Și au înțeles cu toții cit
de serioasă este noua
noastră sarcină de produc
ție, ce implicații are pen
tru fiecare dintre noi. Iar
soluțiile și programele al
cătuite au devenit hotărire
a colectivului, lege pentru
toți.
Ion Benea : Disciplina
drastică pe care a intro
dus-o în echipă Ioan Tul

bure este, cred eu. lucrul
cel mai bun pe care l-a
dobîndit echipa noastră.
Sintem un tot care acțio
nează conștient.
Ion Panea : Din nevoia
de a mă înscrie in norme
le exigente de muncă și
de calitate ale echipei eu
am învățat acum și a pa
tra meserie. M-am policalificat pentru ca niciodată
să nu mă găsesc în fața
unei lucrări pe care să nu
fiu în stare să o fac la cel
mai înalt nivel tehnic.
Avem in echipă multi studenți Ia seral, avem, cum
are și Nemeth, un subinginer oare a făcut faculta
tea la seral nu pentru titlu
sau diplomă, ci pentru a
fi cit mai competent în
munca sa.
Cele două echipe se află,
cum spuneam Ia început,
într-o continuă „dispută"
pentru locul intii în întreoerea socialistă din între
prindere. E o concurentă
deolarată. Competiție și nu
rivalitate. Ni s-au dat chiar
și numeroase exemple de
întrajutorare între cele
două echipe.
— Asta este în firea lu
crurilor — spune Nemeth,
intr-o uzină ca a noastră
calitatea, munca bine fă
cută nu este doar proble
ma unora. Noi ne întrecem
nu pentru a fi eu sau altul
primul, ci pentru ca în
treaga fabrică sâ-si poată
onora numele si renumele.
— Ne lntreoem — spune
și Tulbure — pentru ca
toți să ne putem mereu
autodepăși sî să produoem
la nivelul unei industrii de
înaltă clasă tehnică.
Exigenta. în numele ca
lității și înaltei tehnicități,
reprezintă o calitate mo
rală de căpetenie a mun
citorului comunist, o tră
sătură a spiritului revolu
ționar care cere tuturor o
înaltă conștiință a res
ponsabilității. un perma
nent efort de autodepășire, de perfecționare profe
sională pentru a se înscrie,
cu întreaga capacitate de
muncă și creație. în am
plul angrenai al progresu
lui societății noastre.

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu mare plăoere mesajul de felicitare pe care ați binevoit
să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 63-a aniversări a proclamării Republicii
Turcia.
Reafirm convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre cete
două țări ale noastre vor continua să se întărească și mai mult spre binele
și prosperitatea popoarelor ture și român.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănă
tate și fericire Personală, de progres și de prosperitate poporului român
prieten.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

tv
11,30 Telex
11,33 Lumea copiilor • Telefilmoteca
de ghiozdan: „Lupul singuratic"
(color). Producție a studiourilor
iugoslave. Episodul 2
12,40 Din cununa ctnteculul românesc
(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color).
• Ceasul Iubirii — melodii Inter
pretate de Stela Enache • Sec
vențe din comedii cinematografice
S Din frumusețile patriei • De
sene animate: „Oblio".
Ultimul
episod • Victor Socaclu tn dialog
cu... Victor Socaclu. Potpuriu din
cele mai cunoscute șlagăre
ale
sale • Cotidianul In 600 de se
cunde • Telesport • Glnduri pen
tru planeta Pâmlnt • Mtcrorecital susținut de grupul vocal-instrumental „Holograf" • Lumea
minunată a filmului • Secvența
telespectatorului
14,45 Contemporanii noștri. Cel cu Ini
mă română
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19.20 Tara mea ari
(color).
Epoca
Ceaușescu. Județul Harghita in
anul 65 al partidului
19,40 Cintarea României (color). De pe
marea scenă a țării pe
micul
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii sl
Educației Socialiste șl cu Comi
tetul de cultură și educație socia
listă al județului Harghita
20.20 Film artistic (color), „Un
om
cumsecade..."
21.50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

LUNI S DECEMBRIB
20,00
20,20
20,35
30,53

Telejurnal
Orizont tehnlco-ștllnțlflc (color)
Tezaur folcloric (color)
Roman foileton (color), „Calva
rul", Producție a studiourilor
sovietice. Ecranizare după roma
nul omonim de Alexei Tolstoi.
Cu: Irina Alferova, Svetlana Pen
kina, Iuri Solomin, Vladimir Gostiuh. Lev Durov, Vladimir Moro
zov,
Lidia
Fedoseeva-Sukșina.
Regla: Vasili Ordinskl. Episo
dul 7.
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Munca neîntreruptâ-fundament
al înaltei performanțe
9 De la campionatele mondiale de haltere, direct în sala de an
trenamente • Azi, Nicu Vlad concurează în finala „Cupei mon
diale" din Australia • Formația României în turneul final al „Cupei
Europei" pentru echipe reprezentative

BACĂU : Economii însemnate
prin recuperarea pieselor de schimb
Acțiunea de recuperare, recondiționare și refolosire a pieselor de
schimb, a ansamblelor și subansamblelor constituie una din pre
ocupările de prim ordin ale tuturor
colectivelor de muncă din econo
mia județului Bacău. In marile
unități industriale de pe platforma
petrochimică Borzești. la întreprin
derea minieră Comănești. Trustul
de foraj si extracție a țițeiului
Moinești, la întreprinderea de mașini-unelte. Combinatul de îngră
șăminte chimice, întreprinderea
metalurgică din Bacău, comisii

speciale se ocupă în mod concret
de recuperarea fiecărei piese care
mai poate fi utilizată și o Îndrumă
spre atelierele de recondiționare.
Ca urmare, de la începutul anului
au fost recuperate, recondiționate
și reintroduse in circuitul economic
circa 9 500 de repere în valoare
de peste 320 milioane lei. Cele mai
multe piese de schimb au fost re
cuperate și recondiționate în uni
tățile industriei petroliere, in in
dustria chimică. în industria con
structoare de mașini si în trans
porturi. (Gheorghe Baltă).

H H ■ ■ ■ ■ ■

CLIMATUL MUNCII DE CALITATE
(Urmare din pag. I)

selor de care dispunem — materiale,
financiare, tehnice, științifice și umane — creșterea accelerată a pro
ductivității muncii, reducerea sim
țitoare a cheltuielilor de producție,
cu deosebire a celor materiale, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, sporirea forței lor com
petitive pe piața externă. După cum,
eforturile lucrătorilor ogoarelor nu
pot avea azi alt sens decit înfăptui
rea cerințelor noii revoluții agrare,
bătălie ce angajează deopotrivă răs
punderea pentru folosirea cu înalt
randament a fiecărei palme de pămint, a întregii dotări tehnice, în
făptuirea neabătută a programului
de irigații și îmbunătățiri funciare,
generalizarea experienței înaintate,
promovarea largă a celor mai noi
cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane.
Generalizarea noului mecanism
economico-financiar in întreaga via
tă economico-socială, la baza căruia
se află principiile autoconducerii și
autogestiunii muncitorești, incumbă
responsabilități în ce privește înde
plinirea riguroasă a tuturor sarci
nilor de plan, gospodărirea cu maxi
mă eficiență a fondurilor materiale
și financiare încredințate de socie
tate fiecărui colectiv, înlăturarea
oricărei forme de risipă indiferent că
este vorba de irosirea pe calea depă
șirii consumurilor normate sau tole
rarea stocurilor supranormative, a
producției neterminate, a depășirii
normativelor
economico-financiare
aprobate. Exercitarea efectivă a de
mocrației economice impune nece
sitatea ca toți oamenii muncii să
cunoască ce trebuie să producă și cu
ce eficiență economică să realizeze
producția.
Participarea responsabilă a tu
turor oamenilor muncii la conduce
rea societății se interferează cu
pregătirea lor politică, profesională
și culturală. Este de neconceput par
ticiparea activă șl deplină la decizie
a unor cetățeni ce nu au pregătirea
necesară .pentru a înțelege, a
in
terpreta corect procesele economice,
politice și sociale, care nu reușesc
să analizeze problemele de la locul
de muncă din perspectiva cerințelor

legităților economice în raport cu
obiectivele și necesitățile aflate în
tr-o perioadă sau alta in fața în
tregii societăți.
Iată de ce a insistat tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea
rostită la Congresul al III-lea al oa
menilor muncii asupra necesității
perfecționării continue a pregătirii
profesionale, formării „unui revolu
ționar de tip nou, cu inalte cunoș
tințe in toate domeniile — profesio
nale, tehnice, științifice și cultu
rale — în înțelegerea legilor na
turii și a legilor dezvoltării so
ciale".
Bogatul cuprins de idei al acestor
magistrale cuvintâri conturează lim
pede concluzia de largă . valoare
principială că munca și participa
rea, ordinea și disciplina, legalitatea
și responsabilitatea fondate pe înal
ta profesionalitate și conștiința ci
vică, revoluționară sint in etapa ac
tuală a făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate
categorii
fundamentale ale democrației noas
tre socialiste în acțiune.
Ne mai despart doar cîteva săptămini de încheierea primului an al
celui de-al optulea cincinal, perioadă
în care eforturile a milioane și mi
lioane de oameni ai muncii se des
fășoară cu aceeași intensitate in două
direcții : pe de o parte, se acțio
nează intens in vederea încheierii
cu succes a planului pe acest an,
pentru amplificarea bunelor rezul
tate care au fost obținute pînă acum
la principalii indicatori ; pe de altă
parte, sint în curs de finalizare
pregătirile pentru asigurarea condi
țiilor pentru un rodnic început al
activității din anul viitor. Un mo
ment in care manifestarea spiritu
lui revoluționar, angajarea plenară
a energiilor și inițiativei creatoare
devin imperative ale afirmării con
științe! noi, socialiste, în cadrul in
stituțiilor democrației noastre mun
citorești, al mobilizării tuturor for
țelor societății pentru înfăptuirea
politicii partidului, a indicațiilor se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a obiec
tivelor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru sănătatea inimii
Sezoanele mai reci și lunile mai
în partea antero-laterală stingă a
umede favorizează apariția unor tul
pieptului, la femei sub sinul sting.
burări si suferințe a căror interpre
Durata durerii variază de la cîteva
tare corectă este de natură să pre
minute la cîteva ore. fără o cauză
vină complicarea lor. între aceste
aparentă. Bolnavul are senzația de
boli amintim bolile reumatismale si
linsă de aer ori are impresia că în
cele cardiovasculare. Sînt binecunos
plămîni intră prea puțin aer. fapt ce
cute durerile, care apar la nivelul
determină pe pacient să facă din
brațelor sau Pieptului, iar cînd aces
cind în cînd cite o respirație adincă
tea se localizează în partea stingă
și prelungită, așa-zisa respirație
a toracelui și pe brațul sting, cei mai
„suspinată", ca un suspin sau ca un
multi intră în panică gindindu-se la
oftat. Această senzație nu este lega
infarct. Care este atitudinea corectă
tă de un efort sau survine la efor
a bolnavului în asemenea situații ?
turi minime si are durată, de ase
Conf. univ. dr. Pompiliu POPESCU
menea. variabilă, sub formă de pal
de la Spitalul clinic „Panduri", se
pitații exprimate prin senzații de
cretarul societății de cardiologie din
bătăi puternice ale inimii, sau bătăi
tara noastră, face recomandări com
rapide, oboseală neiustificată.
petente în acest sens.
— Toate aceste simptome produc
— în cazul cînd o durere este re
o stare de neliniște, de angoasă, care
simțită de bolnav în regiunea inimii
nu face decit să amplifice palpita
— dureri prelungite, care apar cînd
țiile si tulburările de respirație.
sînt mișcate brațele — este de pre
— De fapt, fenomenele se desfă
supus o suferință reumatismală, o
șoară intr-un cerc vicios : pacienții
artroză a coloanei vertebrale, in re
respectivi crezînd că este vorba de
giunea cervicală sau cervico-dorsală.
o boală cardiacă severă (cardiopatie
Aceste artroze pot declanșa nevral
ischemică dureroasă. insuficiența
gii care explică si durerile din par
cardiacă) au o stare de emotivitate
tea stingă a toracelui si brațului,
puternică, ce declanșează in lanț
nevralgie denumită cervico-brahială
mecanisme neuro-umorale. de natură
sau dureri intercostale care cedează să producă printre altele creșterea
sau se diminuea
frecvenței cardi
ză prin adminis
ace (tahicardie),
trarea unor me
ceea ce amplifi
dicamente ca as
că simptomatolo
OMUL Șl
pirina, fenilbutagia și mai ales
zona, indometaneliniștea bolna
cin, antinevral
VIAȚA
RAȚIONALĂ
vului.
gice.
Examenul cli
Există prin ur
nic și electrocar
mare de multe ori
diograma nu evi
situații în care reumatismul degene
dențiază, în aceste cazuri, date
rativ al coloanei vertebrale de tip
care să ateste existența unei aspondiloză, prin compresiunea unor
fecțiuni cardiace. In realitate este
nervi. determină nevralgii de tip
vorba de manifestări funcționa
cervico-brahial. intercostal, dureri
le de natură neuropsihică. De aconsiderate adesea drept cardiace.
ceea. unii cardiologi consideră că
In general, aceste dureri apar la
este mai corect să se vorbească dc
mișcarea trunchiului, capului, solici
o stare nevrotică cu tulburări pre
tarea coloanei, a brațelor, ceea ce
dominant cardiace, deoarece simpto
confirmă diagnosticul de reumatism.
matologia este mai complexă, neliBineînțeles că bolnavul nu trebuie
mitîndu-se numai la aparatul cardio
să își pună singur diagnosticul, ci
vascular si fiind însoțită de insom
este necesar să consulte medicul care
nie. transpirații, dureri de cap.
va confirma sau infirma cele bă
Aceste stări apar ne fondul unei
nuite.
emotivități crescute, al unui surme
naj al sistemului nervos sau al unor
— De reținut deci că nu orice du
traumatisme psihice sau stări conrere toracică este o durere cardiacă.
flictuale.
Există și situația inversă, cînd o
— Care este atitudinea terapeutică
boală coronariană poate avea semne
corectă
si ce măsuri trebuie să. ia
sau simptome mai puțin tipice fata
pacientul ?
de formele comune ale bolii si care
pot fi interpretate, cu prea multă
— Este de preferat să Se înceapă
ușurință, a nu fl de natură cardiacă ?
cu o psihoterapie adecvată, medicul
— în aceste situații, factorii de
explicindu-i pacientului că nu sufe
risc ne avertizează asupra posibili
ră de o boală de inimă și că simpto
tății unei suferințe cardiace si anu
mele pe care le are nu-i amenință
me existenta hipertensiunii arteria
viata, semnele fiind complet rever
le. fumatul, obezitatea, diabetul, hisibile dacă factorii favorizanti sint
percolesterolemia. în orice caz se
eliminați. în unele cazuri se poate
recomandă ca orice durere toracică
recurge la o medicatie ce include
să fie interpretată de medic, și nu
tranchilizante (diazepam, meprobade bolnav.
mat) sau propranolol atunci cind
tahicardia este predominantă. De
De multe ori coexistă afecțiuni de
asemenea, pot fi utile sedativele
tipul bolilor reumatismale cu o car
(bromuri, valeriană etc.). Trebuie
diopatie ischemică mai ales la per
subliniat faptul că repaosul fizic
soanele virstnice. în aceste situații,
poate fi dăunător, accentumd tulbu
simntomele nu pot fi corect inter
rările pacientului. Dimpotrivă, prac
pretate fără analizele de laborator
ticarea exercitiilor fizice sistematice,
si examenele paraclinice corespun
progresive ca intensitate si durată,
zătoare pentru stabilirea diagnosti
influențează favorabil starea de să
cului. Asocierea cardiopatiei ische
nătate. antrenamentul fizic contri
mice cu boli reumatismale cronice
buind la o mai bună adaptare a
ale coloanei vertebrale la persoanele
aparatului cardio-vascular la efort si
virstnice poate crea dificultăți in
Ia stările de încordare nervoasă sau
stabilirea diagnesticului. de aceea se
..stress".
recomandă examene medicale și in
De asemenea, este important să
vestigații specifice.
fie eliminați factorii favorizanti cum
— Multe din persoanele care pre
sint fumatul, abuzul de cafea, de
zintă dureri ca cele amintite mai
alcool sau de medicamente. Un rol
sus consideră in mod justificat sau
important revine celor anropiați de
nu că au nevroză cardiacă. Care
pacient — familiei, prietenii — pen
sint simptomele si tratamentul co
tru a susține moralul pacientului și
rect al acestei boli ?
a-1 ajuta să ducă o viată igienică,
— Nevroza cardiacă, cunoscută și
respectînd echilibrul dintre activita
sub alte denumiri, ca astenia ncurotea profesională, odihnă si relaxare,
circulatorie. inima iritabilă sau ne
creîndu-i in același timp un climat
vroza tahicardiacâ se caracterizează
afectiv, reconfortant.
prin prezenta unor simptome speci
Convorbire realizată de
fice : dureri resimțite sub formă de
Elena MANTU
înțepături, arsuri, presiune sau jenă

După o îndelungată călătorie cu
trenul, sportivii români se întorceau
de la campionatele mondiale la
București, intr-o dimineață pe la
ora 11. iar după-amiază, la 17 fix,
se și aflau în sală, pentru a da an
trenamentului un caracter de conti
nuitate, fără nici o zi de întrerupere.
Firește. în fruntea lor, și în această
privință, se situa Nicu Vlad, proas
pătul triplu campion mondial, pri
mul halterofil român ce-și înscrisese
în palmares un record al lumii, acela de la „smuls", la categoria 100
kg, în valoare de 200,5 kg, adică du
blu fată de propria-i greutate. Re
marcabil este și faptul că acest re
cord se află la numai 500 grame de
cel al categoriei imediat superioare
(110 kg), stabilit de sovieticul Iuri
Zaharevici la aceleași recente cam
pionate de la Sofia !
Reprezentantul nostru este un
atlet exceptional In adevăratul în
țeles al cuvintului, desigur cu o
mare forță fizică, dar care forță nu
s-ar fi putut transforma în calitate
sportivă mondială . dacă nu s-ar fi
sprijinit pe o voință nemărginită de
lucru la antrenamente și pe o capaci
tate neobișnuită de concentrare ner
voasă. nu numai în concurs, ci și pe
timpul pregătirilor.
— Concentrează-te Nicule ! — se
aude iar vocea îndrumătorului teh
nic. — Mă concentrez — răspunde
Vlad, pentru a nu știu cita oară in
acea după-amiază. Trec aproximativ
15 secunde pînă ce se apleacă decis
asupra halterei care. în acel mo
ment al antrenamentului, cîntărește
180 kg. Ea va trebui să urmeze în
spațiu o traiectorie precisă in raport
cu fiecare segment al trupului, un
drum fără nici cea mai mică abate
re. altfel „fonta" poate deveni un
pericol pentru integritatea fizică —
de unde și necesitatea concentrării
nervoase depline. Reușitei unei în
cercări îi urmează alta și alta, în
aceleași condiții, pină în zona de
greutate a recordului mondial, dar,
nu rareori, și peste această greutate,
fiindcă recordurile trebuie să le
„bați"
Intii la antrenamente !
Dură, foarte dură, este calea
halterofililor spre înalta performan
tă. Spunem, în general, halterofili,
pentru că grupul sportivilor din
lotul reprezentativ urmează cu
multă ambiție evoluția nîobilizatoare a lui Nicu Vlad.
Acesta este „exemplar" pentru o
întreagă generație de sportivi mai
tineri și foarte tineri din cauza ati
tudinii sale, a conștiinciozității și
dirzeniei cu care lucrează fără rabat,
a dorinței de a-si depăși adversarii,
dar, astăzi în special, a dorinței de
a se depăși pe el însuși, cel mai
puternic om din lume la categoria
100 kg. După cum ne spunea Dragomir Cioroslan, fostul multiplu
campion. însărcinat să coordoneze
direct ultimele pregătiri ale lotului
reprezentativ pentru „mondiale" —
Nicu Vlad a devenit un model pe
planul atitudinii de a considera că
nu este suficient să cucerești locul
I, ci trebuie, în continuare, în în

treaga activitate, să dovedești că
aceasta nu a fost ceva accidental, ci
rezultatul unei înalte pregătiri ;
campion olimpic, cu record olimpic,
în 1984 — triplu campion al lumii,
cu record mondial in 1986, iată un
traseu neabătut, ce servește de învă
țătură fiecărui tînăr- sportiv ; in această gîndire sint pregătiți și cel
trei juniori care au făcut parte din
lotul pentru întrecerile mondiale.
Andrei Socaci, Czanka și Negreanu ;
clujeanul A. Czanka (17 ani), cu cele
două medalii de argint cîștigate. a
făcut primul pas ca performer in
rindurile seniorilor, iar prezentarea
lui la C.M., însoțită de rezultate
inalte, .constituie un succes contra
prejudecăților și a rutinei în gîndirea ca și in practica sportului halte
relor din tara noastră.

★
Tn ce fel se încheie competiția de
vîrf a anului 1986 ? Astăzi, la Mel
bourne (Australia). Nicu Vlad va
concura tn turneul final al „Cupei
mondiale", la care au drept de
participare cei mai buni zece halte
rofili, indiferent de categoria de
greutate, de fapt un turneu exclusiv
al oampionilor și recordmanilor lu
mii. Echivalarea performanțelor se
înfăptuiește printr-un sistem special
de punctaj în care sint considerate
locurile de la competiții omologate,
valoarea scorurilor în raport de re
corduri șl un plus de puncte pentru
înseși recordurile lumii. Pînă în pre
zent. cel mai bun loc ocupat de spor
tivii români în clasamentul final fu
sese. locul V : Dragomir Cioroslan
(1983) și Nicu Vlad (1985). Acum, Nicu
Vlad va intra in turneul de Ia Mel
bourne de pe locul nr. 3, cu 31 punc
te,
pe locul secund fiind situat,
înainte de acest concurs, sovieticul
Zaharevici — 32 puncte. De fapt,
aici va fi întrecerea „cap de afiș",
pentru aceste două poziții, deoarece
locul I va fi cîstigat și în acest an
de bulgarul Salamonov — 36 p. In
eventualitatea unui nou record al
lumii. Nicu Vlad ar deține mari
șanse să ocupe locul secund In
prestigioasa competiție.
Alți sportivi români vor concur»
la „Cupa Europei" pe echipe (Reims,
12—14 decembrie) ia care au drept
de participare primele patru for
mații europene din clasamentul re
centelor
C.M., adică Bulgaria,
U.R.S.S., România și R.D. Germană.
Fiecare formație se va compune din
patru halterofili, cea a României
avind următoarea alcătuire : Czanka
(60 kg), Socaci (75 kg), Urdas (82,5
kg) și Becheru (82,5 kg). Să remar
căm că juniorul Andrei Socaci, al
cărui palmares 1984—1986 cuprinde
nu mai puțin de 26 medalii (dintre
care 14 de aur 1) la întreceri olim
pice, mondiale și europene de se
niori și juniori, va deveni „virstnic"
o dată cu 1987. Să le dorim rit mai
multe noi succese de răsunet hal
terofililor care reprezintă cu onoare
culorile noastre sportive.

Valerlu MIRONESCU

INFORMAȚII SPORTIVE
BASCHET. Sala Sporturilor Floreasca din Capitală a găzduit aseară
în cadrul campionatului republican
masculin de baschet tradiționalul
derbi dintre echipele Dinamo și
Steaua. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 80—74 (32—34) In favoarea ju
cătorilor dinamoviști. Astăzi, de Ia
ora 11,30, are loc o nouă întîlnire între cele două formații bucu-,
reștene.
Tot ieri, în sala Olimpia, In

ORTAC DE...
(Urmare din pag. I)

fiecare la treabă, pu
terile și slăbiciunile
fiecăruia, viața oame
nilor dincolo de hota
rele pădurii, ca să ne
putem înțelege mai
bine in muncă. De 15
ani însă nu ne prea
trece nimeni prin față
cind este vorba să cintărim faptele. La noi,
în brigadă, nu avem
oameni care să facă
pasul înapoi cind au
dat de greu, deși de
greutăți nu ne plingem. Unii spun că „ai
lui Nicoară au toate și
de asta le merge bine
cu planul...".
— N-au cumva drep
tate ?
— Ba bine că nu 1
Dar fiecare poate avea
ce avem noi : organi

campionatul republican feminin de
baschet, echipa Chimistul Rm.
Vilcea a întrecut cu scorul de 66—63
(42—34), formația Olimpia București.
VOLEI. în sala Dinamo din Ca
pitală se va disputa astăzi meciul
dintre echipa Dinamo București și
formația daneză Dhg Odense,
contind pentru primul tur al „Cupei
Cupelor" la volei masculin. Partida
va incepe la ora 17.

0 ZI IN MUNȚII VRANCEI
zare bună, disciplină
fermă, poftă de mun
că, mindria de a fi in
frunte. Și așa mai de
parte.
— Să ne oprim, meș
tere, zic, să notez ceie
spuse.
— Uite ce-nseamnă
pentru noi „a avea de
toate" : in primul rînd,
oameni de nădejde la
muncă ;
apoi.
cu
noașterea parchetului
înainte de a incepe ex
ploatarea ; asigurarea
celor necesare lucru
lui și odihnei oameni
lor ; organizarea for
mațiilor de lucru și
repartizarea de sarcini
care să acopere pute
rea reală de muncă, la
care mai adăugăm noi
un subpunct — spiri
tul de întrajutorare ;

control și disciplină ;
încredere în forțele
noastre.
„Am coborît la caba
nă cind noaptea ne-a
alungat din pădure.
- P.S. — A doua zi,
la întreprinderea fo
restieră de exploatare
și transport Focșani,
ni s-a spus că briga
da maistrului Nicoară
Vintilă se află pe pri
mul loc in întrecere.
Cu un avans substan
țial față de alte bri
găzi. Cerința pentru
cit mai mult „aur ver
de" fiind in creștere, a
adus și o suplimentare
de plan. Iar la Strimba mesajul a fost re
cepționat. Dovadă și
răspunsul primit: „Aș
teptați
confirmarea
prin fapte".

I
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ - ȚARA A MUNCII PAȘNICE,
FERM ANGAJATĂ IN LUPTA PENTRU
O LUME FĂRĂ ARME ȘI RĂZBOAIE
Ziare și reviste, posturi de radio și televiziune
din diferite țări continuă să reliefeze însemnă
tatea deosebită a hotăririi României de a pro
ceda la reducerea unilaterală cu 5 la sută a
armamentelor, efectivelor și cheltuielilor milita
re, adoptată la inițiativa conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Prezentind această măsură, dovadă incon
testabilă o voinței de pace a poporului român,
mijloacele de comunicare in masa de peste
hotare subliniază puterea ei de exemplu, arătînd
că cea mai concludentă formă de participare
o statelor la înfăptuirea dezarmării o constituie
acțiunile concrete, reale în această direcție.
Se relevă, totodată, că asemenea acțiuni se
integrează pe deplin politicii externe dinamice

Strălucită expresie a unei unanime

voințe
Demersurilor In favoarea păcii și
dezarmării ale României le sint
consacrate un spațiu amplu de către
ziarul spaniol ..LA VANGUARDIA".
Este scos in evidentă faptul că in
cadrul referendumului din 23 no
iembrie cetățenii tării au aprobat,
la inițiativa
președintelui
Nicolae Ceausescu, măsura de re
ducere cu 5 la sută a forțelor ar
mate, armamentelotr și cheltuielilor
militare ale tării. Ziarul evidenția
ză că. in mod excepțional, la
acest referendum au fost consul
tați si tinerii intre 14—18 ani. care
nu au virsta de vot, generația tinără fiind in cel mai înalt grad
interesată in aceste măsuri.
România consideră că. in situația
internațională actuală, este nece
sar mai mult ca oricind ca -toate
statele si popoarele să-si asume o
răspundere mai mare pentru a con
tribui la rezolvarea problemelor
dezarmării, arată ..La Vanguardia".
Evoluțiile recente au arătat că so
lutionarea unor probleme de o ase
menea importantă. care pri
vesc viata Si viitorul popoarelor,
reclamă contribuția si participarea
tuturor statelor interesate. Partici
parea îmbracă multiple forme si
modalități de expresie. Cea mai
concludentă dintre ele — se sub
liniază in ziar — este, fără îndo
ială. cea a exemplului propriu, a
măsurilor concrete adoptate în
direcția dezarmării.
După atitea dezbateri pe tema
dezarmării, după nenumărate pro
puneri avansate în forurile de ne
gocieri. este timpul acțiunii. Hotărirea adoptată de România — va
lidată prin referendum — este me
nită să pună in atentie importanta
și actualitatea trecerii, fie si uni
lateral. la măsuri efective de
dezarmare, arată ziarul.
Ca si celelalte popoare, ponorul
român are nevoie de pace pentru
realizarea programelor sale de dez
voltare. Este insă un adevăr care
nu mai trebuie demonstrat că
cheltuielile militare, care sustrag
importante mijloace materiale si
financiare, au influențat si conti
nuă să influențeze negativ asupra
dezvoltării economico-sociale. Fi
rește. in cadrul referendumului,
românii au spus DA pentru redu
cerea armamentelor si cheltuielilor
militare. Si nu există nici o îndo
ială că dacă s-ar organiza si in
celelalte țări ale lumii asemenea
referendumuri popoarele ar spune
DA dezarmării. Momentul actual
este si trebuie să fie momentul
faptelor.
în suita propunerilor în dome
niul dezarmării, România a adresat
celorlalte țări europene. Statelor
Unite si Canadei chemarea de a
trece, pentru inceput. la o redu
cere cu 5 la sută a înarmărilor,
ceea ce nu ar afecta cu nimic ra
portul actual de forte. în schimb
ar avea o mare Însemnătate poli
tică. deschizînd efectiv usa spre
dezarmare.
în continuare, se arată : România
a reamintit că inițiativa sa vine
să concretizeze Apelul-program adoptat în iunie, la Budapesta, care
prevede o reducere cu 25 la sută
a armamentelor si cheltuielilor mi
litare oină în 1990. De aceea, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ară
tat cu ocazia primirii, la jumăta
tea lunii noiembrie, a miniștrilor
apărării din țările participante la
Tratatul de la Varșovia că ar sa
luta si așteaptă ca si celelalte țări

de

pace

membre să treacă la reduceri co
respunzătoare. cu 5 la sută, sau
chiar mai mult, in cadrul progra
mului adoptat în comun. Cum. de
altfel. România s-a adresat din nou
si de la tribuna actualei reuniuni
general-europene de la Viena tu
turor statelor participante pentru
acțiuni unite in vederea eliminării
armelor nucleare din Europa, dar
și pentru reducerea treptată a ar
mamentelor conventionale. Aceasta
este o dorință împărtășită de toate
popoarele continentului. românii
fiind convinși că există in momen
tul de fată posibilități reale de a
se înfăptui, prin eforturi comune,
acest obiectiv, relevă „La Van
guardia".
Sub titlul „România — pentru
dezarmare", ziarul mozambican
„NOTICIAS" a prezentat pe larg
semnificațiile referendumului des
fășurat în țara noastră. S-a evi
dențiat că rezultatele referendu
mului au pus în mod pregnant in
evidență adeziunea întregului po
por la politica de dezarmare și
pace promovată in mod consec
vent de România socialistă, de
președintele său. Cotidianul mo
zambican a subliniat angajamen
tul și voința fermă ale poporului
român în favoarea opririi cursei
înarmărilor și trecerii la măsuri
concrete, practice de dezarmare, atașamentul său la ideea făuririi
unei lumi mai bune și mal drepte,
care să nu fie amenințată de
arme, de pericolul războaielor.
POSTUL DE RADIO MOZAMBIC a informat, la rindul său,
despre desfășurarea referendumu
lui din România, despre rezul
tatul acestuia, subliniind că acesta
confirmă voința de pace a poporu
lui român de a se trece neintirziat la înfăptuirea dezarmării.
Publicația „SOLIDARITE UNIVERSELLE", care apare în Franța,
pune în evidență, intr-un articol,
chemarea adresată de președintele
Nicolae Ceaușescu șefilor de stat
și de guvern, guvernelor, oameni
lor politici, popoarelor europene de
a acționa împreună, cu toate for
țele, în vederea înlăturării arme
lor nucleare, pentru salvarea Eu
ropei de la distrugere.
Avind in vedere necesitatea tre
cerii în cel mai scurt timp la mă
suri reale de dezarmare — arată
publicația — România consideră
că ar avea o mare Însemnătate
dacă o serie de state, inclusiv so
cialiste, ar trece la o reducere uni
laterală a efectivelor, armamente
lor și cheltuielilor militare. în
acest
sens,
președintele
Nicolae Ceaușescu a adresat tu
turor statelor din Europa chema
rea de a trece fiecare la o redu
cere cu cel puțin 5 la sută a înar
mărilor, chiar înaintea realizării
unui acord corespunzător.
Referindu-se la hotărîrea unila
terală a României de a trece, pînă
la sfirșitul acestui an, la reducerea
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, pu
blicația amintește că președintele
Nicolae Ceaușescu a spus : O ase
menea măsură nu pune în nici un
fel în pericol securitatea vreunui
stat 1 Dimpotrivă, ea va deschide
calea trecerii la negocieri serioase,
va constitui expresia voinței sta
telor europene de a acționa pen
tru dezarmare și pace. Aceâsta va
fi in deplină concordanță cu ce
rințele opiniei publice europene și
mondiale !

0 politică externă bazată pe

realism

și luciditate
„O politică externă bazată pe re
alism" este titlul unui articol din
publicația britanică ..FOCUS ON
ROMANIA", care apare în Anglia.
După ce se arată că țara noastră
întreține relații prietenești cu state
cu sisteme sociale diferite, publi
cația evidențiază : într-o perioadă
coipplexă și contradictorie a situa
ției internaționale, în care punțile
spre ințelegere intre state sint atit
de precare, România acționează
neobosit pentru construirea și con
solidarea unor asemenea punți.

Această abordare constructivă a
diplomației române, creație deo
sebită
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu, a conferit șefu
lui statului român un loc de frunte
printre oamenii de stat.
Trăinicia acestei politici este in
discutabilă și se bucură pe zi ce
trece de tot mai multă adeziune și
recunoaștere. O politică ce se ba
zează pe realism și echitate poli
tică si economică, pe egalitate de
plină in drepturi, respectarea inde
pendenței și suveranității națio

ILE DE PRESA

e scurt

ȘEDINȚA. La Belgrad a avut loc
o ședință a Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia în cadrul căreia au fost
examinate principalele aspecte ale
politicii de dezvoltare economicosocială a tării in 1987 și modifică
rile necesare în sistemul economic.

LA WASHINGTON s-au înche
iat lucrările sesiunii Comisiei
mixte sovieto-americane pentru
probleme comerciale, consacrate
examinării posibilităților de ex
tindere a relațiilor și colaborării
pe plan economic și comercial din
tre cele două state. Conducătorul
delegației sovietice. Boris Aristov,
ministrul comerțului exterior al
U.R.S.S., a fost primit de președin
tele S.U.A., Ronald Reagan.

CONGRES. La Tokio s-au înche
iat lucrările Congresului Partidului
Komeito, a doua formațiune politi
că de opoziție din Japonia. Junya
Yano a fost ales președinte al par
tidului. De asemenea, a fost adop
tată linia strategică și tactică a
Komeito pentru anul 1987.
DEMISIE. Ministrul francez pen
tru învătămintul superior și cer
cetare, Alain Devaquet, și-a pre
zentat simbătă demisia, ca urmare
a incidentelor intervenite in tară
după anunțarea proiectului său de
reformare a învățămîntului supe
rior. Proiectul respectiv prevedea
îndeosebi majorarea taxelor uni
versitare. Tn urma ciocnirilor pro
duse in ultimele zile Intre studenti

promovate de România în favoarea păcii, secu
rității și colaborării internaționale.
Presa: internațională 'înfățișează, de aseme
nea, realizările remarcabile obținute de po
porul român în cele mai diferite domenii de
activitate, pe calea edificării socialiste a pa
triei, punind in același timp in evidență mo
mente de seamă din istoria poporului român.

nale. neamestec in treburile in
terne. dreptul fiecărui popor de
a-și hotărî liber calea de dezvol
tare.
România a luptat în mod con
stant și perseverent pentru aplica
rea acestor principii in relațiile
internaționale, pentru respectarea
lor in relațiile interstatale.
De fiecare dată cind aceste
norme au fost încălcate, cind unui
popor nu i s-a permis să fie liber
in propria sa țară. România le-a
apărat cu hotărîre, cerind respec
tarea lor strictă de către toate sta

tele. Pe baza acestor principii,
România și-a dezvoltat relațiile cu
alte state ale lumii.
în cadrul activității sale interna
ționale — subliniază publicația —,
România acordă un loc fundamen
tal
problemei
apărării păcii.
Președintele Nicolae Ceaușescu
scoate in evidență legătura de
nezdruncinat dintre politica externă
și cea internă, obiectivele acesteia
din urmă fiind creșterea continuă
a nivelului de trai al poporului, a
bunăstării și nivelului cultural ale
acestuia.

Perspectivele luminoase ale

dezvoltării

economico-sociale
Actualitatea internă legată de
perspectivele dezvoltării construc
ției’socialiste in țara noastră este
reflectată de corespondenții’ străini
de presă acreditați la București,
care informează despre lucrările
ședinței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., desfășurate
vineri sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Astfel. AGENȚIA T.A.S.S. relevă
că in cadrul ședinței au fost exa
minate Raportul cu privire la pro
iectul planului național unic de
dezvoltare economico-socială a
României pe anul 1987. Raportul
cu privire la proiectul planului de
dezvoltare a agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii și gospo
dăririi apelor pe anul 1987- și Ra
portul privind proiectele planului
financiar centralizat al economiei
naționale și bugetului de stat pe

anul 1987. Comitetul Politic Ex'ecutiv a aprobat toate aceste
documente și a hotărit ca ele să fie
supuse dezbaterii Plenarei C.C. al
P.C.R.. arată agenția T.A.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat in cadrul ședinței Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. că planul pe 1987 pune un
accent deosebit pe sporirea mai
rapidă a productivității muncii,
precum și a producției industriale
și agrare. subliniază agenția
CHINA NOUA. în cadrul ședinței,
desfășurate sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu. evi
dențiază agenția. Comitetul Politic
Executiv a examinat proiectele de
plan și de buget pe anul 1987 și a
hotărit ca aceste documente să fie
supuse dezbaterii Plenarei C.C. al
P.C.R.. care a fost convocată pen
tru zilele de 9 și 10 decembrie.

Evenimente cu profunde semnificații istorice
Aniversarea evenimentului de la
1 Decembrie 1918 prilejuiește unor
publicații din diferite țări să pre
zinte importanta acestuia in isto
ria poporului nostru, a făuririi
statului național unitar român, act
ce a reprezentat punctul culminant
a! unei lupte de secole. Totodată,
mijloacele de comunicare in masă
înfățișează momente de seamă ale
luptelor duse de poporul român
pentru unitate națională, indepen
dentă și suveranitate.
între acestea se numără cotidianele „JORNAL DE BRASILIA" si
..CORREIO BRASILIENSE", postul
de televiziune „T.V. NACIONAL".
Președintele Nicolae Ceaușescu
a arătat că desfășurarea evenimen
telor istorice demonstrează că
unirea nu a fost rodul unei simple
conjuncturi istorice favorabile sau
al unei înțelegeri la masa tratati
velor, ci. dimpotrivă. rezultatul
luptei maselor populare, un act de
profundă justețe națională, reali
zarea unei concordante naturale
între realitatea obiectivă și drep
turile inalienabile ale poporului, pe
de o parte, și cadrul național re
clamat permanent de aceste reali
tăți, a relevat „T.V. Nacional", ci
tind aprecierile conducătorului
României.
La rindul său, publicația ..RO
MANIAN THOUGHTS", care apare
in Suedia, evidențiază sub titlul
„Actul de la 1 Decembrie in con
știința poporului român" că Marea
Unire din 1918 a încununat năzuin
țele de unitate ale națiunii noas
tre, a marcat triumful unui ideal
pentru care au luptat și s-au jert
fit numeroase generații. Se relevă,
de asemenea, că unirea a decurs
în mod inevitabil din lupta națiu
nii române de pe ambii versanți
ai Carpaților pentru eliberarea de
sub orice apăsare străină, pentru
unitate național-statală. Caracterul
larg democratic al hotărîrilor de
unire cu România, conținutul iden
tic al programelor de eliberare na
țională a românilor, componența
forțelor sociale participante la această luptă au ilustrat și au do
vedit unitatea de aspirații, comu
nitatea idealului național, constind
în desăvirșirea statului român
unitar, în Unirea cea mare, subli
niază articolul.
Publicația pune în lumină rela
țiile de prietenie, respect reciproc,
de colaborare avantajoasă între
România și Suedia, între popoarele
celor două țări. Sînt evidențiate, în

acest cadru, preocupările României
și Suediei pentru instaurarea bunei
înțelegeri și a încrederii între
popoare, ca premise absolut indis
pensabile statornicirii păcii pe pla
neta noastră.
în articolul intitulat „Sub sem
nul luptei pentru independență și
suveranitate". revista indiană ..FAIR
IDEA" face o trecere in revistă
a istoriei poporului român. Ea re
levă. ca o trăsătură remarcabilă a
acestuia, setea de libertate și do
rința de a fi stăpinul soartei sale.
„Acum — se arată în continuare —
poporul român ocupă un loc apre
ciat și respectat în marea familie
a popoarelor lumii contemporane".
Sint înfățișate semnificațiile unor
date memorabile în istoria poporu
lui român — dobindirea indepen
denței de stat a României in 1877,
crearea statului național modern —
la 1 Decembrie 1918, făurirea la 8
Mai 1921 a Partidului Comunist
Român.
„Românii — evidențiază în con
tinuare publicația indiană — își
construiesc o țară mindră, înflori
toare pentru ei înșiși și pentru ge
nerațiile viitoare, o țară care își
schimbă in permanență înfățișarea.
Acesta este rodul anilor edificării
socialiste, al ultimilor 20 de ani
plini de glorie în care România
socialistă, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Comunist
Român, în frunte cu secreta
rul general al partidului.
Nicolae Ceaușescu, a dobîndit un
prestigiu internațional meritat da
torită realizărilor istorice în con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, politicii sale
principiale și constructive, și a de
venit un factor important în efor
turile generale pentru menținerea
și consolidarea păcii, realizarea
destinderii. înțelegerii, coexistenței
între state și cooperării interna
ționale".
„Astăzi, românii au mai mulțl
prieteni în lume ca în orice altă
perioadă a istoriei și au cucerit un
înalt prestigiu internațional datori
tă președintelui Nicolae Ceaușescu,
conducătorul înțelept și neobosit,
personalitate eminentă a lumii con
temporane și promotor strălucit al
upei noi politici, bazate pe egali
tate și respect între state".
„Românii, se arată In încheierea
articolului, au o încredere fermă
Intr-un viitor mal luminos și mal
fericit pe care-1 construiesc pentru
ei și pentru generațiile viitoare”.
(Agerpres)

și poliție, un student în vârstă de
22 de ani a decedat simbătă la
spital. Guvernul a hotărit să amîne
deocamdată dezbaterea in parla
ment a unora dintre prevederile
proiectului de reformă universi
tară.

SIMPOZION. Circa 70 de repre
zentanți din 30 de țări s-au reunit,
Ia Atena. în cadrul unui simpozion,
avind ca temă lupta împotriva te
rorismului și mișcările de eliberare
națională. Prin această reuniune
se urmărește delimitarea clară a
luptei legitime duse de mișcările
de eliberare națională de acțiunile
teroriste pe plan internațional.

O REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT
A ȚĂRILOR C.E.E. s-a desfășurat
timp de două zile, la Londra. Agenda de lucru a conferinței a fost
dominată de chestiuni cu caracter
economic, comercial si financiar cu
care este confruntată comunitatea.
COMISIE. Reprezentanții guver
nului filipinez și Frontului Națio
nal Democratic au alcătuit o comi
sie națională de supraveghere a în
cetării focului, însărcinată cu ur
mărirea respectării acordului în
cheiat între guvern și forțele de
opoziție. Se știe că, după mai multe
runde de negocieri începute în luna
august, guvernul și N.D.F. au sem
nat la 27 noiembrie un acord prevăzînd încetarea acțiunilor armate
și a ciocnirilor între militari și for
țele de opoziție din sudul țării.

CONFERINȚA
INTERNAȚIO
NALA ASUPRA OZONULUI, des
fășurată sub egida Programului
Națiunilor Unite pentru Mediul
înconjurător (U.N.E.P.), s-a Înche
iat la Geneva. Conferința a consti
tuit un prim pas în direcția
elaborării unui protocol care să
reglementeze utilizarea compușilor
conținînd clorofluorocarbon, a că
ror producție a crescut simțitor in
ultimii ani (de la 600 000 tone in
1984 la 700 000 tone în 1985) și care
constituie principala oauză a dimi
nuării stratului de ozon din atmos-

0 nouă expresie a cooperării
economice dintre România
si R. P. D. Coreeană
Festivitate cu prilejul
inaugurării la Phenian
a combinatului pentru
industrializarea lemnului
PHENIAN 6 (Agerpres). — Cu
prilejul inaugurării la Phenian a
combinatului pentru industrializarea
lemnului, rod al cooperării econo
mice dintre Republica Socialistă
România și R.P.D. Coreeană, a avut
loc o festivitate la care au participat
Kang Hi Won. membru supleant al
Biroului Politic al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea. Chong Song
Nam. ministrul relațiilor economice
externe, alte persoane oficiale. A
fost prezent C. Iftodi, ambasadorul
român la Phenian.
în alocuțiunile rostite s-au eviden
țiat tradiționalele relații de prietenie
și colaborare româno-coreene. la
baza cărora se află hotâririle luate
în cadrul întâlnirilor și convorbiri
lor dintre secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae. Ceaușescu, și to
varășul Kim Ir Sen,: secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, președintele R.P.D.
Coreene. S-a relevat că realizarea
acestui nou obiectiv economic
ilustrează nivelul înalt atins în
colaborarea
economică
românocoreeană.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile din Consiliul
de Securitate privind situația
din teritoriile arabe ocupate
de Israel • Iordania condam
nă represiunile israeliene îm
potriva demonstrațiilor stu
denților arabi
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al' O.N.U.
s-a întrunit la New York, la cererea
Republicii Zimbabwe — președinte in
exercițiu al Mișcării de nealiniere —
pentru examinarea situației din te
ritoriile arabe ocupate de Israel,
creată in urma incidentelor survenite
joi in apropierea Universității Bir
Zeit. în cadrul cărora doi studenți
palestinieni au fost uciși și alți zece
răniți.
Reprezentantul Republicii Zim
babwe a condamnat actele de vio
lentă ale autorităților israeliene și
a subliniat necesitatea încetării ori
căror abuzuri și represiuni din
partea forțelor israeliene de ocupa
ție.
Reprezentantul Kuweitului a con
damnat atmosfera de teroare instau
rată de Israel in teritoriile arabe
ocupate, practica ..pedepselor colec
tive". exilului și deportărilor Ia cave
recurg autoritățile israeliene.
Observatorul permanent al O.E.P.
la O.N.U. a arătat că autoritățile
israeliene poartă răspunderea pentru
aceste incidente grave.

AMMAN 6 (Agerpres). — Iordania
a criticat aspru acțiunea israeliană
de vineri, de pe malul vestic al Ior
danului. in urma căreia doi studenti
palestinieni au fost uciși si alți cinci
răniți, informează agenția Petra,
citată de Reuter.

BEIRUT 6 (Agerpres). — O înce
tare a focului a fost, instituită începind de vineri seara, de milițiile
organizației libaneze Amal și com
batanții palestinieni angajați in
luptele desfășurate în, zona tabere
lor de refugiați palestinieni din
Beirut și din sudul Libanului.
TEL AVIV 6 (Agerpres). — De
monstrațiile de protest antiisraeliene
ale .populației palestiniene din teri
toriile de pe Malul de vest al Ior
danului si Gaza s-au extins simbătă,
cind s-au semnalat noi incidente în
tre populația locală si trupele israe
liene de ocupație. în majoritatea oraselor si in taberele de refugiați
palestinieni din teritoriile menționa
te au fost organizate manifestații si
greve de protest.

Ședințe ale unor comisii
permanente ale C.A.E.R.
BERLIN 6 (Agerpres). — în ca
pitala R. D. Germane s-au desfă
șurat lucrările ședinței a 62-a a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru
colaborare în domeniul construcți
ilor, la care au participat delegații
ale țărilor membre ale C.A.E.R. și
R.S.F. Iugoslavia, iar in calitate de
observatori, reprezentanți ai R.D.P.
Yemen.
Au fost examinate sarcinile ce
revin Comisiei din hotărîrile recen
tei sesiuni a Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc de la București.
A fost analizat stadiul desfășurării
lucrărilor in cadrul convențiilor de
colaborare decurgind din Programul
complex al progresului tehnico-știInțifi.c al țărilor membre ale C.A.E.R.
pină in anul 2000. Totodată, au avut
ioc consultări cu privire la princi
palele probleme ale dezvoltării con
strucțiilor în țările membre ale
C.A.E.R. pînă în anul 2000.
Comisia a adoptat planul de lucru
pe anii 1987—1988 și a soluționat
probleme ale colaborării reciproce.

SOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc ședința a 65-a a Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul agriculturii. Au
fost adoptate măsuri pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce revin comisiei
din documentele Sesiunii» C.A.E.R.
de la București și ale Comitetului
Executiv al Consiliului.
A fost analizat stadiul de reali
zare a acțiunilor de colaborare în
dreptate spre îmbunătățirea aprovi
zionării populației țărilor membre
ale C.A.E.R. cu produse alimentare
și spre economisirea și utilizarea ra
țională a resurselor materiale in
agricultură. Totodată, au fost exami
nate probleme ale colaborării tehnico-științifice, îndeosebi privind
dezvoltarea accelerată a biotehnologiei, elaborarea și introducerea sis
temelor de electronizare in agricul
tură.
Au fost analizate probleme de in
teres reciproc ale colaborării în do
meniul mecanizării și chimizării agriculturii și a fost adoptat planul
de lucru al comisiei pe următorii
doi ani.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COTE D’IVOIRE

Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Cote d’Ivoire

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Cote d’Ivoire am
p'ăoerea să vă adresez calde felicitări și ocle mai bune urări de sănătale
și fericire personală, iar poporului ivorian prieten pace, progres și
prosperitate.
Exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și cooperare din
tre România si Cote d’Ivoire, precum și conlucrarea lor pe plan internațio
nal se vor extinde și aprofunda tot mai mult, spre binele și interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii, țolaborării și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
în urma eforturi
lor depuse în cei 26
de ani care au trecut
de la dobindirea in
dependentei — eveni
ment ne care poporul
Republicii Cote d'Ivo
ire (Coasta .de Fildeș)
ii sărbătorește Ia 7
decembrie — această
tară a înregistrat o
serie de succese pe
calea dezvoltării de
sine stătătoare, a în
lăturării consecințelor
dominației coloniale.
Circa 80 la sută din
cei 7 milioane de lvorieni lucrează în agri
cultură. tara situîndu-se în rindul pri
milor
producători
mondiali la cacao si
cafea. In același timp
sint evidente străda
niile autorităților de
la Yamoussoucro de
a determina schimbări
importante în structu
ra economică nrin ex
tinderea industrializă
rii.
Au fost construite,
astfel, un sir de cen
trale energetice, ca si
întreprinderi in dome
niile
petrochimiei,
prelucrării lemnului,
alimentar, s-au inten
sificat si extins pros
pecțiunile geologice.

Ca urmare a punerii
în valoare a unor anreciabile rezerve de
țiței, descoperite in
zona de coastă, pro
ducția de petrol a spo
rit la peste un milion
de tone anual, acope
rind in cea mai mare
parte consumul intern,
în deceniul trecut economia a înregistrat
o creștere de 7 la sută,
ceea ce a situat-o in
tre economiile africa
ne cele mai dinamice.
Dezvoltarea economi
că. socială si cultura
lă pe care o cunoaște
orașul Abidjan repre
zintă o carte de vizită
a înfăptuirilor din această tară. în anii
din urmă însă, ca ur
mare a crizei mon
diale. ritmul s-a mai
diminuat. Pornind de
Ia aceste realități,
cincinalul
1986—1990
vizează realizarea unui
mai bun echilibru re
gional. Se vor accen
tua preocupările pen
tru o mai largă utili
zare a potențialului
hidroenergetic, a ener
giei solare, vor fi con
struite noi unități în
industria chimică, în
cea electrotehnică s.a.
în domeniul agricul

turii. concomitent cu
realizarea in continua
re a unor producții ri
dicate la cacao si ca
fea. se va avea in atentie sporirea gradu
lui de acoperire a ne
cesarului intern de
produse agroalimentare.
Poporul român, so
lidar cu eforturile ti
nerelor state africane
consacrate dezvoltării
pe calea independentei
politice si economice,
urmărește cu simpatie
succesele dobindite de
poporul
Republicii
Cote d’Ivoire. între
țările noastre se dez
voltă relații de cola
borare rodnică. care
cunosc un curs mereu
ascendent, fiind puter
nic stimulate de re
zultatele convorbirilor
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele
Felix
Houphauet-Boigny. Acordurile si înțelegeri
le convenite cu aceste
prilejuri au impulsio
nat conlucrarea romăno-ivoriană pe diver
se planuri, in inteiesul
ambelor țări si popoa
re. al politicii de pace,
independență naționa
lă. destindere si înțe
legere în lume.

Rezoluții inițiate de România — adoptate
de Adunarea Generală a O.N.U.
Pentru reducerea bugetelor militare
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— La recomandarea Comitetului Po
litic. Plenara Adunării Generale a
O.N.U. a adoptat, prin consens, re
zoluția inițiată de România. îm
preună cu alte opt state din diferite
regiuni ale lumii, privind reducerea
bugetelor militare.
Rezoluția exprimă îngrijorarea
profundă a statelor față de creșterea
accelerată a cheltuielilor de înar
mare. care are efecte extrem de dău
nătoare asupra Păcii și securității
mondiale. Se reafirmă convingerea
că înghețarea și reducerea bugetelor
militare ar avea consecințe favora
bile asupra situației economice si fi
nanciare internaționale si ar putea
contribui la sporirea ajutorului pen
tru țările în curs de dezvoltare.
Adunarea Generală adresează prin
această rezoluție un apel tuturor
statelor. In primul rind celor mai

puternic înarmate, ca pină la conve
nirea unor acorduri de reducere a
bugetelor militare să dea dovadă de
moderație în stabilirea cheltuielilor
lor de apărare. Comisia O.N.U. pen
tru dezarmare este chemată să în
cheie, in cursul sesiunii sale din
1987. elaborarea principiilor care să
conducă acțiunile statelor în dome
niul înghețării și reducerii bugetelor
militare și să prezinte recomandările
sale in legătură cu acestea celei de-a
42-a sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U.
’
Tot la Inițiativa tării noastre,.
Adunarea Generală a adoptat o al
tă rezoluție prin care
secretarul
general al O.N.U. este chemat să
prezinte celei de-a 43-a sesiuni a
Adunării Generale o ediție nouă, ac
tualizată, a raportului privind con
secințele economice și sociale ale
cursei înarmărilor si cheltuielilor mi
litare.

„Dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți între state**
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Plenara Adunării Generale a
O.N.U. a adoptat nrin consens un
proiect de rezoluție inițiat de Româ
nia. intitulat „Dezvoltarea si întă
rirea bunei vecinătăți între state".
Un număr de 34 de state, reprezen
tând toate regiunile ecografice, s-au
asociat în calitate de coautori la
proiectul de rezoluție prezentat de
tara noastră.
în document se reafirmă hotărîrea
tuturor popoarelor lumii de a trăi în
pace si bună vecinătate, apreciindu-se că există condiții favorabile
pentru o colaborare reciproc avanta
joasă între' țările vecine în multe
domenii si sub diferite forme, dez
voltarea unei asemenea cooperări
putînd exercita o influentă favora
bilă asupra ansamblului relațiilor in
ternaționale.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat o serie de rezoluții privind :
necesitatea unui dialog politic efi
cient in scopul îmbunătățirii situa
ției internaționale ; crearea unui sis
tem atotcuprinzător de pace și secu
ritate internațională ; crearea unei
zone denuclearizate in Orientul Mij
lociu ; măsurile de luptă împotriva
ideologiei și practicilor naziste și
fasciste, precum și un pachet de re-

Prin rezoluția adoptată. Adunare»
Generală a decis ca. în 1937 să con
tinue si să încheie activitatea da
identificare si clarificare a elemen
telor componente ale bunei vecină
tăți. în cadrul unei subcomisii pen
tru buna vecinătate. S-a hotărit. de
asemenea, ca ne ordinea de zi pro
vizorie a celei de-a 42-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U. să fia
înscris punctul intitulat „Dezvoltarea
si întărirea bunei vecinătăți intra
state".
în cadrul dezbaterilor, numeroasa
delegații au reliefat valoarea politi
că. juridică si practică a inițiativei
tării noastre, apreciind că eforturile
menite să ducă la dezvoltarea si în
tărirea bunei vecinătăți se înscriu
organic în acțiunea colectivă de pro
movare a păcii, cooperării si rapor
turilor de prietenie intre toate ță
rile lumii.
★

zoluții privind toate aspectele luptei
împotriva apartheidului.
Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat, de asemenea, o declarație
privind dreptul la dezvoltare. Do
cumentul subliniază, intre altele, că
menținerea păcii și întărirea securi
tății internaționale reprezintă fac
tori de cea mai mare importantă
pentru materializarea acestui drept
inalienabil al națiunilor.

Raportul tovarășului Gustav Husak la plenara
C.C. al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 6 (Agerpres). — în rapor
tul cu privire la unele probleme ale
situației interne și internaționale,
prezentat in cadrul lucrărilor ple
narei C.C. al P.C.C. de către Gustav
Husak, șecretar general a] C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, președintele
R.S. Cehoslovace, se subliniază ne
cesitatea accelerării progresului și ?
realizării mai ferme a programului
stabilit de Congresul al XVII-lea al
P.C.C.
Dispunem de forțele, resursele si
posibilitățile de a soluționa cu suc
ces sarcinile actuale si viitoare —
creșterea nivelului material și cul
tural al poporului, soluționarea unor
probleme sociale, protecția mediului
înconjurător, a subliniat vorbitorul.
Singura cale justă de soluționare a

acestor probleme, a adăugat el. o re
prezintă accelerarea ritmurilor și
sporirea volumului producției. In
aceeași ordine de idei. Gustav Hu
sak a abordat, de asemenea, proble
matica reorganizării treptate a me
canismului economic. pentru a se
asigura creșterea eficientei condu
cerii centralizate si a planificării. în
tărirea mecanismelor economicofinanciare. îmbunătățirea calității.
Referindu-se la situația interna
țională. vorbitorul a reliefat actua
litatea stringentă a mobilizării si
mai active a forțelor iubitoare de
pace, progresiste și realiste de pre
tutindeni la lupta pentru prevenirea
pericolului unui conflict nuclear glo
bal și pentru instaurarea păcii în În
treaga lume.

In pofida protestelor opiniei publice

S.U.A. au efectuat o nouă experiență
cu o rachetă intercontinentală „MX“
WASHINGTON 6 (Agerpres). —
în ciuda protestelor opiniei publice
americane și internaționale. Statele
Unite au efectuat o nouă experiență
cu o rachetă intercontinentală de
tipul „MX“. capabilă să transporte
zece focoase nucleare. Un purtător
de cuvint al bazei militare de la
Vandenberg a precizat că racheta
strategică a fost lansată de la această

bâză In direcția unor insule ameri
cane din zona Pacificului. El a
adăugat că din cele zece ogive —
care nu purtau Încărcătură nucleară
în momentul testării — două nu au
funcționat.
Agenția France Presse precizează
că aceasta este cea de-a 15-a expe
riență americană cu o rachetă „MX“,
care are patru trepte și o rază de
acțiune de peste 10 000 km.
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