
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Elene
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, a primit, vineri.

pe Giorgios Linardos, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Elene 
în tara noastră, (Continuare în pa
gina a V-a).
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Tovarășul Nieolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, pe Ebun Ola-

disun Taiwo, care și-a prezentat 
scrisorile • de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni

potențiar al Republicii Federale 
Nigeria în țara noastră, (Continuare 
în pagina a V-a).

In spiritul sarcinHor suWiniate la ședința Comitetului Politic Executiv,
iu intimpinarea Conferinței Naționale a partidului

Ambasadorul Libanului,
cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră

Președintele Republicii 
Socialiste România, to,varăsul 
Nioolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
pe ambasadorul Libanului la Bucu
rești, Maurice Bassous. cu prilejul 
încheierii misiunii sale în tara 
noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc ou acest prilej au fost relevate 
bunele raporturi de prietenie și co
laborare existente intre cele două 
țări, precum și dorința dezvoltării 
lor în continuare, atît pe plan bila
teral, cit și pe arena mondială.

Ambasadorul libanez a adresat 
calde mulțumiri pentru sprijinul ce 
i-a fost acordat de președintele 
Nieolae Ceaușescu. de Consiliul de 
Stat si Guvernul român în îndepli
nirea misiunii sale în tara noastră.

PLANUL —REALIZAT INTEGRAL!
în spirit de înaltă exigență pen

tru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, in recenta sa ședință Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a analizat probleme de 
mare complexitate și însemnătate 
ale activității din economie, de a 
căror soluționare depinde îndepli
nirea riguroasă a planului de pro
ducție pe acest an. Este vorba de 
realizarea planului pe luna august 
și măsurile pentru indeplinirea in
tegrală a prevederilor de plan pe 
luna septembrie, ne trimestrul III 
1987, pe întreaga perioadă care a 
mai rămas pină la sfirșitul anului, 
de recuperarea restanțelor si rea
lizarea productivității muncii pla
nificate pe anul 1987, recuperarea 
depășirii cheltuielilor pe semes
trul I al acestui an și încadrarea 
în costurile de producție planifi
cate.

Cu acest prilej, pe baza rezulta
telor obținute în acest an. si îndeo
sebi in iuna august, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. a stabilit o se
rie de sarcini concrete pentru a 
căror înfăptuire neintirziată, în
tocmai in practică se impun mo
bilizarea din plin a forțelor tutu
ror colectivelor din întreprinderi 
si centrale, intervenția promptă, 
eficientă, o coordonare și o urmă
rire permanentă la nivelul ramu
rilor și subramurilor economiei. în 
acest sens, subliniind că. pe an
samblu. nu putem fi mulțumiți de 
felul cum s-a realizat planul pe 
luna august și pe primele 8 luni 
ale acestui an, secretarul general 
al partidului a arătat că este nece
sar să se ia de indată măsuri fer
me in vederea îmbunătățirii radi
cale a întregii munci și recuperării 
neintirziate a tuturor restanțelor, 
astfel ineît, începînd din luna sep
tembrie, activitatea economică să 
se desfășoare la un nivel superior, 
asigurîndu-se realizarea exem
plară a indicatorilor cantitativi șl 
calitativi ai planului. Iar in cen
trul preocupărilor trebuie să se si
tueze indeplinirea ritmică, inte
grală. la toate sortimentele, a pla
nului la producția fizică — cerință 
hotăritoare pentru aprovizionarea 
corespunzătoare a unităților pro
ductive, pentru realizarea. Ia . ter
menele stabilite, a contractelor

în strînsă legătură cu aceasta a 
fost relevată însemnătatea cu to
tul deosebită pe care o are pentru 
economie realizarea ritmică și in
tegrală. la înalt nivel calitativ, a 
producției pentru export si a ex
portului — condiție fundamentală 
pentru transpunerea in viață a 
programului de dezvoltare econo

• In centrul preocupărilor - îndepli
nirea ritmică, integrală, la toate sorti
mentele a planului la producția fizică.

• Exportul - problema numărul unu 
a economiei - zi de zi în atenția mini
sterelor, centralelor, organelor și or
ganizațiilor de partid, a tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii.

• Cheltuielile materiale, costurile de 
producție - diminuate substanțial, eli- 
minîndu-se orice formă de risipă.

• Măsuri ferme pentru creșterea în 
ritm accelerat a productivității muncii.

• Prin buna organizare a activității, 
toate investițiile - la termen în func
țiune.

mico-socială a țării. Tocmai avîri- 
du-se în vedere însemnătatea 
deosebită pe care o are exportul 
pentru economia noastră. Consiliul 
de Stat a adoptat un important 
decret privind unele măsuri pen
tru creșterea cointeresării mate
riale a oamenilor muncii, a între
prinderilor in realizarea producției 
pentru export și a exportului, care 
se aplică începînd cu data de 1 au
gust a.c. în prima lună de aplicare 
a acestui act normativ s-a demon
strat că, in întreprinderile în care 
activitatea a fost temeinic organi
zată și s-au luat toate măsurile 
pentru desfășurarea normală, in 
ritm susținut a producției, rezul

tatele au fost dintre cele mai bune, 
planul la export — direct sau in
direct — fiind integral realizat, 
atît pe total, cît și pe relații de 
decontare, obținindu-se și anumite 
depășiri. Firește, oamenii muncii 
din întreprinderile respective care 
au participat La realizarea produc
ției pentru export beneficiază de

6timulentele materiale prevăzute 
în Decretul Consiliului de. Stat.

La ședința,.amintită a Comitetu
lui Politic . Executiv, secretarul 
general al partidului a cerut în 
mod deosebit consiliilor de coordo
nare pe ramuri, din cadrul guver
nului. ministerelor, centralelor. în
treprinderilor. să. pună in perma
nență pe primul plan realizarea 
producției de export și a expor
tului. lichidarea grabnică a orică
ror rămineri în urmă care mai 
există în acest domeniu. Pornind 
de la faptul că in lunile urmă
toare va trebui să se realizeze un 
volum mult sporit de producție pen
tru export, se impune ca in toate 

centralele si întreprinderile oare au 
sarcini de export să se ia măsuri 
pentru îndeplinirea riguroasă și în 
cele mai bune condiții de calitate 
a prevederilor din contractele cu 
partenerii externi, asigurîndu-se 
lansarea din timp în fabricație a 
producției și realizarea ei cu prio
ritate. în vederea desfășurării co
respunzătoare a activității în acest 
domeniu, secretarul general al 
partidului a subliniat necesitatea 
soluționării tuturor problemelor 
care există în centrale și întreprin
deri și a insistat asupra rolului 
care revine comisiilor județene 
constituite pentru probleme de ex
port in legătură cu urmărirea zil
nică. cu exigentă si răspundere, a 
modului in care se realizează ex
portul in fiecare întreprindere, in
tervenind in mod operativ pentru 
înlăturarea oricăror neajunsuri 
care ar putea influenta negativ in

deplinirea integrală a planului de 
export.

Apreciindu-se că este asigurată 
baza materială necesară, actionîn- 
du-se cu răspundere, intr-un înalt 
spirit de ordine si disciplină, se va 
putea ca in perioada care a rămas 
pină la sfirșitul anului. începînd 
chiar din această lună, producția de 
export să se realizeze la nivelul 
sporit prevăzut în plan, astfel incit 
sarcinile în acest domeniu să fie 
îndeplinite pe întregul an. Așa 
cum a precizat tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, realizarea ex
portului este problema numărul 
unu a economiei și, de aceea, ea 
trebuie să se afle zi de zi în 
atenția ministerelor, centralelor, 
qrganelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii.

Planul la nivelul fiecărei Între
prinderi. centrale și pe ansamblul 
ramurii poate fi considerat reali
zat numai cind au fost Îndeplinite 
toate prevederile, la toți indicatorii 
cantitativi și calitativi. Pornind 
de la această cerință, în spiritul 
exigențelor formulate Ia ședința 
Comitetului Politic Executiv, in 
fiecare întreprindere trebuie să se 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru realizarea sarcinilor de creș
tere a productivității muncii, recu- 

ROADELE TOAMNEI
-strînse și depozitate cît mai repede

aibă in vedere stringerea cu prioritate a recoltei de 
pe suprafețele destinate însămînțărilor de toamnă, 
spre a se putea trece la pregătirea terenului.

Pentru stringerea la timp a recoltei și evitarea pier
derilor de orice fel, așa cum a indicat conducerea 
partidului. în fiecare unitate agricolă trebuie să func
ționeze în mod corespunzător comisiile de recoltare 
si depozitare — formă directă și eficientă de parti
cipare a cooperatorilor, mecanizatorilor, a celorlalți 
oameni ai muncii din agricultură la organizarea și 
desfășurarea în oele mai bune condiții a acestei acti
vități. Cu sprijinul direct al organizațiilor de partid, 
aceste comisii au datoria să mobilizeze la cules pe 
toți locuitorii satelor, iar prin întronarea ordinii și 
disciplinei să asigure respectarea graficelor de recol
tare și transport prevăzute în programele stabilite pe 
culturi, iar producția să fie depozitată cu cea mai 
mare răspundere.

Timpul este înaintat, iar lucrările agricole se aglo
merează cu fiecare zi. Pentru încadrarea lor în ter
menele stabilite, este necesar ca, prin buna folosire 
a utilajelor și a forței de muncă, să'se lucreze din 
plin, din zori și pină seara tirziu. Tot ce a rodit pă- 
mîntul să fie strîns cit mai repede șl pus cu grijă Ia 
adăpost !

(Continuare în pag. a V-a)

• Recoltarea florii-soarelui să se 
facă diferențiat, ținîndu-se seama de 
stadiul coacerii fiecărei sole
• Culesul porumbului să înceapă 

cu hibrizii timpurii
® Prioritate la recoltare trebuie 

acordată culturilor de pe suprafețele 
destinate însămînțărilor de toamnă

® Maximă răspundere la transpor
tul și depozitarea produselor

A Început recoltarea culturilor de toamnă, etapa 
finală și cea mai importantă de pe amplul drum al 
recoltei. Timp de un an de zile, mecanizatorii, coope
ratorii și specialiștii din agricultură au muncit pen
tru a făuri recolta. Din aceste zile, toate forțele me
canice și manuale sînt concentrate la cules, transport 
și depozitarea roadelor toamnei. Așa cum a subliniat 
tovarășul Nieolae Ceaușescu la recenta Consfătuire 
cu activul de partid și cadrele de bază din agricul
tură. prima problemă care trebuie să stea în fata tu
turor unităților agricole și județelor este stringerea la 
timp, în perioadele stabilite, a recoltei, depozitarea ei 
in mod corespunzător, spre a se evita orice pierderi, 
în lumina acestor indicații, datoria activiștilor de 
partid, a cadrelor din direcțiile agricole, consiliile 
agroindustriale și din unitățile agricole este de a se 
afla zi de zi la cîmp, mobilizînd la stringerea recoltei 
pe toți locuitorii satelor, organizind și conducind în
treaga activitate de recoltare, transport, și depozitare.

Prioritate la recoltat are floarea-soarelui. Pină în 
seara zilei de 3 septembrie, ■ potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii, producția a fost strînsă de 
pe 190 900 hectare, reprezentînd 40 la sută din supra
fața cultivată în acest an în unitățile agricole socia
liste. în județele Teleorman. Vrancea. Dolj. Giurgiu, 
Buzău. Galați, această lucrare a fost efectuată în pro
porție de 51—86 la sută. Există condiții ca. în zilele 
următoare, pe măsura coacerii semințelor, recoltarea 
florii-soarelui să se intensifice și in celelalte județe, 
în scopul grăbirii lucrărilor, este necesar să fie iden
tificate porțiunile de lan unde culturile au dat in 
copt, care să fie recoltate cu prioritate, să se organi
zeze stringerea manuală a capitulelor și batozarea 
lor cu ajutorul combinelor, așa cum se procedează in 
numeroase unități agricole fruntașe Ia recoltat. Tot 
acum începe recoltarea porumbului din hibrizii tim
purii și de pe solele care au ajuns mai repede la ma
turitate. La efectuarea acestei lucrări trebuie să se

(In pagina a lll-a, relatări din județele 
Olt, Brăila și Suceava)

OBIECTIVELE ENERGETICE

- neîntirziat racordate 
la circuitul 

economiei naționale!
An de an. prin eforturi -finan

ciare deosebite, a sporit capacita
tea sistemului energetic național 
in scopul satisfacerii cerințelor 
mereu crescinde, determinate de 
dezvoltarea impetuoasă a econo
miei. Astfel, în temeiul opțiunii de 
largă perspectivă stabilită de con
ducerea partidului privind acope
rirea necesarului de energie prin 
forțe proprii, este prevăzută o 
schimbare de conținut in structura 
balanței energetice a țării. prin 
care se urmărește sporirea conside- 
rabilă a energiei produse pe bază 
de cărbune, participarea cu pon
dere sporită a hidroenergiei. Prin
cipala măsură pentru înfăptuirea 
acestor obiective o reprezintă rea
lizarea unor importante capacități 
de producere a energiei electrice.

în acest an. pe șantierele ener
getice activitatea constructorilor, 
beneficiarilor, proiectanților și fur
nizorilor de utilaje capătă o im
portanță cu totul deosebită. Potri
vit planului, se prevede punerea in 
funcțiune a noi obiective menite a 
spori puterea sistemului energetic 
național cu 1 700 MW. Este vorba 
de capacități pe producția _ cărora 
economia națională contează ince- 
pind încă din acest an.

Este, desigur, un fapt pozitiv că, 
înțelegindu-se acest imperativ, ca
racteristica dominantă a activității 
desfășurate in prezent pe șantie
rele energetice o constituie munca 
susținută și responsabilă a con
structorilor și montorilor. a cărei 
eficientă se reflectă prin rezultate 
în creștere de la o zi la alta, prin 
realizarea și depășirea, la unele 
obiective, a prevederilor din grafi
cele de execuție.

Mai sint circa patru 1-ni pină la 
finele anului, perioadă în care tre
buie să se înregistreze o maximă 
concentrare de forte la realizarea 
obiectivelor energetice planificate 
impusă de faptul că pe unele șan

tiere rezultatele înregistrate nu se 
situează la nivelul prevederilor din 
grafice. Din cauza deficiențelor 
semnalate in activitatea unor con
structori și montori. a lipsei unor 
proiecte, complete sau. cel mai se
rios neajuns, din cauza nelivrării 
tuturor utilajelor și echipamente
lor tehnologice de către o serie de 
furnizori, există la ora actuală apre
ciabile rămineri în urmă pe anu
mite șantiere importante. Cu deo
sebire intirzierile, amînările și 
chiar pasivitatea unor furnizori 
pun apăsat problema stabilirii res
ponsabilității lor efective, mate
riale și morale, față de restanțele 
acumulate in realizarea noilor ca
pacități.

Cit privește activitatea propriu- 
zisă de construcții-montai. specia
liștii sint unanim de acord că 
aproape fiecare brigadă, antrepri
ză și trust dispun de rezerve în
semnate de creștere a ritmului de 
lucru, nu numai prin mai buna fo
losire a timpului de lucru do 
către personalul muncitor, ci. in 
primul rînd, prin promovarea 
hotărîtă a metodelor de execu
ție moderne, cu randamente su
perioare. extinderea preasamblă- 
rii și organizarea mai bună a acti
vității la toate locurile de muncă.

Amploarea, dar mai ales comple
xitatea sarcinilor din domeniul in
vestițiilor energetice în perioada 
care a mai rămas din acest an fac 
necesară adoptarea unor măsuri 
ferme menite să determine o coti
tură radicală în abordarea proble
melor tehnice și organizatorice ră
mase de rezolvat, întărirea conlu
crării între constructori, montori, 
proiectant!, furnizori de utilaje și 
beneficiari, astfel incit să se asi
gure accentuarea ritmului de lucru 
și punerea neintirziată in funcțiu
ne a noilor capacități planificate a 
produce energie electrică in 
acest an.

------------------- y... ....... ......................... . ........ ........ . ...................... ..................

O nouă instalație complexă
Un grup de cercetători de la Institutul de 

cercetări si modernizări energetice Bucu
rești. împreună cu cei de la Institutul de 
fizică si inginerie nucleară au proiectat și 
realizat o instalație complexă pentru de
terminare continuă si rapidă. în flux, a ca
racteristicilor energetice ale cărbunelui de 
la întreprinderea electrocentrale Rovinari.

Prin aplicarea metodei radiometrice elabo
rate. se reduce durata determinării conținu
tului de steril si a puterii calorice inferi
oare a combustibililor solizi de Ia 3—4 zile, 
in cazul metodei clasioe. la 100 secunde. Ca 
urmare a acestui fapt se înregistrează im
portante economii la prețul de cost și creș
te productivitatea muncii. Totodată, noua 
metodă permite reglarea consumului de 
combustibil auxiliar pentru îmbunătățirea 
arderii, asigură siguranța în funcționare a 
cazanelor. redueîndu-se. în același timp, 
cheltuielile de producție prin micșorarea 
numărului de opriri ale cazanelor.

(Agerpres)

un AcmumusociAusrt»ilitiir

Puterea artei

In pagina a lll-a prezentăm rezultatele investi
gațiilor ziarului pe unele șantiere și la forurile 
de resort pe tema stadiului realizării noilor obiec
tive energetice.

La citiva kilometri de 
orașul Reghin, pe maluri
le Gurghiului. riu ce izvo
răște din munții cu același 
nume, am descoperit două 
comune ce par a fi răsă
rit din umbra mătăsoasă și 
verde a munților prin care 
mișună mistreții si brazii 
cresc drepți si viguroși ca 
niște bărbați puternici.

Pe malul sting se întin
de .— pe vreo zece kilome
tri— comuna Ibănești, for
mată din vreo nouă sate, 
iar pe malul drept, ca un 
fel de reflectare in undele 
răcoroase ale Gurghiulu;, 
camuna Hodac. Dar doar la 
atîta se rezumă acest pa
ralelism. acest echilibru pe 
care îl tine în cumpănă rîul 
de munte pe malurile sale, 
pentru că. deși rîul nu este 
adine, ci doar repede si în
volburat. si poate fi lesne 
trecut cu piciorul sau pes
te puntea care îi leagă ma
lurile. deosebirile apar ime
diat ce începi să cunoști 
oamenii si locurile. Nu sint 
niște deosebiri de structu
ră. pentru că toti locuito
rii. de ne ambele maluri, 
vorbesc aceeași limbă ro
mână gravă si melodioasă, 
ci de amănunt. Or. tocmai 
ele. amănuntele, dau sa
voare locurilor si le ca
racterizează. Un lingvist ar 
avea ce învăța de aici și 
precis că s-ar minuna au
zind numai că in Hodac se 
zice Mitu si ghești si ro
chie. iar peste mal. la nu
mai vreo douăzeci de me
tri. Mitru si desti si rocie.

Și mi-a mai plăcut ceva 
in aceste locuriț primarul
din Ibănesti. Dumitru Pop. 

este de fel din*Hodac.  iar 
primarul din Hodac. Petru 
Gliga. este locuitor al Ibă- 
neștiului. Cei doi primari se 
întilnesc în fiecare dimi
neață la mijlocul nuntii ce 
leagă malurile Gurghiului. 
Discută problemele mai im
portante care privesc cele 
două comune, apoi isi văd

Locuri ca sufletele 
curate 

ale oamenilor
de treabă. Și se mal întîl- 
nesc încă o dată, spre sea
ră. cind fiecare dintre ei 
se reîntoarce acasă la el, 
în comuna de peste apă.

Primarul Dumitru Pop 
este tînăr. plin de entu
ziasm, de dorința de a face 
mai mult, are proiecte în
drăznețe de viitor, pe care 
in mod sigur le va rea
liza. Și tatăl său. Zaharia 
Pop. a fost primar, om de 
frunte în aceste locuri unde 
omenia se judecă după 
faptele omului, după cită 
cărămidă pune fiecare la 
construcția noului. Dumi
tru Pop este de meserie 
silvicultor, cunoaște mun
ții ca-n palmă. S-a învățat 

să se scoale dis-de-dimi- 
neață. De cum mijesc zorii, 
primarul este prezent în 
mijlocul oamenilor, orga
nizind munca pentru ziua 
respectivă, urmărind cum 
sint îndeplinite sarcinile 
trasate, astfel ca din pă- 
mint să se scoată producții 
cît mai bogate. ..Numai cu 

o mare iubire de pămînt și 
de oameni se poate realiza 

> ceva pe aceste locuri". îmi 
spune primarul. Și-a făcut, 
ca mai toți locuitorii co
munei, o casă nouă și 
exemplul său personal este 
urmat de ceilalți concetă
țeni ; a predat statului la 
contractări : un porc, o 
oaie, carne de pasăre, ouă. 
cartofi, fasole și alte pro
duse, și mai are acasă. în 
gospodăria lui. ca de altfel 
toți locuitorii din ambele 
comune,, o vacă, opt oi. pa
tru scroafe, din care două 
au fătat cite 12 purcei fie
care.

Oile pleacă la munte, 
bărbații la pădure, femeile 

rămin să vadă de case și 
de copii și de animalele 
din curte. Viață orinduită 
după anotimpuri si după 
legile nescrise ale naturii. 
Și acuma, in 1987. primarul 
și oamenii de aici vor să 
amenajeze o pășune ca să 
crească animale, ridică gos- 
podării-anexă și cumpără 
vreo 30—40 de scroafe pen
tru început, iar spre 
toamnă au in plan să cum
pere vreo 150 de oi — și de 
aceea le trebuie teren pen
tru păscut și pentru fu
raje.

Dumitru Pop mi-a vor
bit despre copii. despre 
școli și grădinițe, despre 
magazinele pentru popu
lația cu profil forestier, 
despre brutării si inițiativa 
de a introduce apă potabilă 
din zona Tireului. Viața 
oamenilor de aici s-a 
schimbat cu totul, ei au o 
comună frumoasă și boga
tă. Am aflat multe si des
pre cele trei formații ar
tistice din faza județeană 
a „Cintării României", des
pre cele două formații care 
au fost selectate pentru 
etapa republicană, despre 
oele șase formații de tea
tru la nivelul fiecărui sat. 
despre biblioteca cu peste 
10 000 de volume, despre 
nenumărații cititori pasio
nați și despre cele 54 de 
cadre didactioe temeinic 
pregătite, care au in ma
rea lor majoritate gradele 
unu și doi. Toate acestea 
sint suficiente pentru a 
arăta că o dată cu bunăsta-

Mara MIC OARA
(Continuare in pag. a II-a)

în viața țârii, a noastră, 
a tuturor, Congresul al 
III-lea al educației politice 
și culturii socialiste .s-a 
constituit ca un eveniment 
ce va avea o puternică re
zonanță și înrîurire asupra 
vieții spirituale a poporu
lui, asupra intregii noastre 
activități dedicate formării 
conștiinței inaintate, mo
delării omului nou.

Mi-am pus Întrebarea pe 
care, in decursul ultimilo'- 
22 de ani. ne-o punem me
reu, toți lucrătorii in do
meniul educației și cultu
rii : în ce măsură am con
tribuit fiecare dintre noi, 
cu mijloacele noastre spe
cifice. la grandioasa operă 
de edificare a patriei so
cialiste, inaugurată de 
Congresul al IX-lea al par
tidului, in ce măsură am 
corespuns și corespundem 
marilor cerințe formulate 
atunci, și de atunci în nu
meroase ocazii, de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nieolae Ceaușescu. 
Răspunsul este unul sin
gur : faptele noastre de 
muncă și viață. în această 
perioadă de puternic avînt 
creator imprimat activită
ții întregului nostru popor 
de strălucitul exemplu de 
muncă al secretarului ge
neral al partidului nostru, 
cultura, arta, literatura, 
înscriindu-se în climatul 
constructiv efervescent al 
patriei, și-au adus o con
tribuție considerabilă la 
cea mai măreață ctitorie a 
socialismului in România : 
formarea omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă, 
revoluționară. Oamenii de 
cultură și artă, în strînsă 
legătură cu viața și munca 
minunatului nostru popor, 
sorbind — așa cum ne-a 
îndemnat mereu tovarășul 
Nieolae Ceaușescu — din 
apa proaspătă a izvorului 
veșnic viu al creației popu
lare, au izvodit noi și dura
bile expresii ale aspirației 
lor fierbinți de a îmbogăți 
viața spirituală a patriei 
și de a slăvi prin cuvînt 
și culoare. prin cintee, 
film și teatru împlinirile 
fără seamăn ale poporului.

Avem marele privilegiu 
de a beneficia, în munca 
și activitatea noastră, de 
lumina puternică și bine
făcătoare a unei străluci
te concepții științifice, 
profund umaniste despre 
rolul și misiunea artistului 
și a creației artistice in 
societatea noastră, concep
ția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său 
general, potrivit căreia nu
mai o artă și literatură 

care își trag seva din 
izvoarele poporalul nostru, 
din forța și vitalitatea po
porului, din construcția so
cialismului va fi o litera
tură viabilă, vor rămin e și 
vor deveni o literatură, o 
artă cu adevărat clasică. 
Operele literare și artisti
ce care au îmbogățit în a- 
ceastă perioadă patrimo
niul cultural al poporului 
nostru se constituie in
tr-un buchet de împliniri 
apreciate de popor, de 
partid, așa cum arăta la 
marele forum al culturii 
secretarul general al parti
dului nostru. Această a- 
preciere constituie, desi
gur, un motiv de mindrie. 
de satisfacție, dar și unul 
de- creștere a răspunderii 
noastre, a tuturor, pentru 
îmbogățirea și mai preg
nantă a artei noi, socialis
te, cu opere în centrul că
rora să stea grija nețărmu
rită pentru oameni, pentru 
formarea conștiinței lor 
înaintate, pentru ridicarea 
continuă a vieții spirituale 
și creșterea gradului lor de 
civilizație. De la istoricul 
Congres al IX-lea al parti
dului, trăim o epocă de 
mare avînt constructiv, o 
epocă al cărei cel mai 
pregnant semn este o 
exaltantă descătușare de 
mari energii creatoare fn 
toate domeniile, cu care 
oamenii, conștienți de for
ța lor. au dat o nouă în
fățișare, mai înfloritoare, 
patriei socialiste.

Am dezbătut problemele 
educației și culturii, am 
discutat, față in față cu 
poporul, cu reprezentanții 
oamenilor muncii, despre 
succesele repurtate, despre 
neîmplinirile care mai sint, 
despre sarcinile noastre de 
viitor. Am resimțit astfel, 
cu o intensitate deosebită, 
marea importanță pe care 
poporul, partidul, secreta
rul general o acordă mun
cii de creație. Aprecierea 
muncii noastre ne onorea
ză, dar, în același timp, 
simțim și răspunderea co
vârșitoare ce ne revine 
nouă, slujitorilor artei și 
literaturii, marile îndato
riri pe care le avem în 
procesul necontenit de ri
dicare a calității vieții prin 
artă, prin cultură, prin 
toate manifestările educa
tive, politico-ideologice.

în magistralele sale’ cu- 
vintări, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu subli
niază că, în toate dome-

Letay LA JOS
(Continuare în pag. a IV-a)
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DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE

Cetățenii propun, cetățenii realizează
Cine oare n-a auzit de hidro

centrala Porțile de Fier II, con
strucție — ca și predecesoarea ei — 
de anvergură și reputație europea
nă ! Cit de celebră a devenit da
torită noii oetăti de lumină denumi
rea „Ostrovu Mare", insula pe care 
se sprijină grandioasa zăgăzuire a 
Dunării ! Dar destul de puțină lume 
cunoaște perimetrul localității in 
care s-a înălțat hidrocentrala. Poate 
că nici cronicarii faptelor de muncă 
ce alcătuiesc epopeea șantierului nu 
au menționat prea frecvent denumi
rea comunei, simplă, prozaică, poate 
chiar prea... prozaică : i se spune... 
„Gogoșu“. Dar poate că explicația 
propriu-zisă a acestui semianonimat 
e și faptul că, așa cum se întîmplă 
în multe domenii, vecinătatea unei 
celebrități nu e tocmai „comodă".

Am poposit deci la Gogoșu, cu 
scopul de a cerceta cum se regăsesc 
în viata comunei. în ritmurile și 
deprinderile ei. în felul de a fi și 
de a acționa al locuitorilor, efectele 
marii șanse de a găzdui — de fapt 
de a încorpora. în vatra milenară a 
comunei — o asemenea construcție 
uriașă.

Călăuză ne este primarul Nicolae 
Grecu, un comunist tînăr. întreprin
zător. cu multă energie. Ca fiu al 
locului, are ambiția să finalizeze, 
împreună cu locuitorii, trainic și 
frumos rostuite, toate cite si-au pro
pus. corespunzător programului in
genios. și cu multă grijă conceput de 
sistematizare a comunei. Străbatem 
așezarea de centru, satele aparțină
toare și mărturisim că. pe moment, 
ne vine greu să înțelegem cum a 
fost posibil, intr-un timp foarte 
scurt, să se realizeze atitea obiec
tive.

— Iată, chiar aceasta e prima tră
sătură ce merită remarcată in le
gătură cu felul în care marele 
șantier a schimbat felul nostru de 
a fi : dinamismul — ne spune pri
marul. Dintotdeauna oamenii locu
lui au fost harnici. întreprinzători. 
Dar una este hărnicia obișnuită, 
hărnicia tradițională a țăranului 
sirguincios — și altceva slnt ritmu
rile dinamice ale timpurilor și 
realităților contemporane. Existenta, 
fie și temporară, a marelui șantier 
pe teritoriul așezării noastre ne-a 
racordat la aceste ritmuri. Iar e- 
fectele se văd.

...Da. se văd. chiar și sub aspecte 
inedite. Impresionează nu numai 
multitudinea noilor edificii. Cele de 
„ultimă oră“ — cum zic locuitorii 
— sint moderne, impunătoare. în
căpătoare. cu funcționalitate oom- 
plexă. Adică au fost concepute și 
realizate și pentru prezent, dar si 
cu clara conștiință a viitorului. Așa
dar, răspunderea durabilității — 
trăsătură certă a grandioaselor con
strucții hidrotehnice — a ..migrat" 
de pe șantierul cel mare al bara
jului pe micile mari șantiere ale 
comunei.

Dar elementele de originalitate din 
noul specific al comunei se îmbină 
cu trăsăturile caracteristice stilului 
gospodăresc de pretutindeni din țară.

— Tot ce se vede — zice prima
rul. parcă vrind să sporească uimi
rea noastră — s-a făcut numai și

Locuri ca sufletele 
curate ale oamenilor
(Urmare din pag. I)
rea materială a oamenilor a pătruns 
in aceste locuri si lumina culturii 
ceea ce nu e puțin, pentru că oa
menii au nevoie, azi mai mult ca 
orieînd. și de hrană spirituală.

In comună mai e un spital, cu me
dici bine pregătiți, care sc îngri
jesc de sănătatea oamenilor-: Gliga 
Vasile, Olteanu Ana. stomatologul 
Sandor Albert, iar din Hodac, de 
peste apă. i-as aminti pe soții Dina 
și Dumitru Badău.

Dar.trebuia să încep acest repor
taj cu altceva. îl căutam pe primar : 
puteam eu să întreb mult si bine de 
Dumitru Pop pentru că toti consă
tenii lui ii cunosc sub numele de 
Mitu Brînzarului.

Și așa am „pățit" cu multi oameni 
de aici. Iată cum simte nevoia o fe
meie din Ibănești să-și precizeze 
intr-o cerere continuitatea ei pe a- 
ceste meleaguri : „Către Consiliul 
Popular al comunei Ibănești — Sub
semnata văduvă Man Nastasia lui 
Vasile din comuna Ibănești nr. 243, 
cu respect rog a cita in fața dum
neavoastră pe Man Maria căsătorită 
Pop Petra lui Pintilie din Ibănești- 
Tireu, Man Dorin..., Man Floarea.... 
pentru următoarele pretenții. Solicit 
aducerea lor in fata dumneavoastră 
pentru a clarifica unele probleme 
familiale". Deci Man Nastasia lui 
Vasile din Ibănești și tot așa. ur
maș după urmaș, de-a lungul seco
lelor, arătlndu-și obîrșia unii din 
alții, deși nimeni nu-i obligă să o 
facă, dar așa au moștenit ei de la 
părinții lor și de la părinții părin
ților lor și se mîndreșc cu această 
moștenire a numelui și a obiceiului. 
Ca și aceea care leagă satele de pe 
malurile Gurghiului, este și aceasta 
tot o punte : a generațiilor ce-și în
tind astfel mina peste secole...

Și am mai întilnit in Hodac un 
obicei : măsuratul oilor. Măsor!, 
dacă ai ce. Șt au. La începutul lunii 
mai. in fiecare an, se adună oue 
grămadă, incepînd de luni. Marți 
seara sint mulse de către ciobani, tar 
miercuri dimineața stăpinii oilor în
cep „măsuratul". Flecare om îșt 
mulge oile șl notează cu atenție cit 
lapte a dat fiecare. Pentru acest mă
surat se folosesc niște unități de mă
sură deosebite, moștenite și ele de 
generații întregi : cumpăna, care are 
vreo 24 de kilograme, găleata — o 
jumătate de cumpănă, fărtaiul. care 
este un sfert din cumpănă, și poto- 
șița — o optime. Toaca, aparatul pro- 
priu-zis de cîntărire. arată ca un 
clntar sau mai bine zis ca o cumpă
nă de fintină. Deoparte se pune 
brînza, iar de cealaltă parte a bra
țului mobil, numit toaca, se pune 
cumpăna cu lapte. Toaca este grada
tă în partea cumpenei, are niște sem
ne crestate pe ea, și etntărirea se 
face mutindu-se cumpăna pe aceste 
semne, aflîndu-se astfel „măsura" 
oilor fiecărui gospodar și stabilin- 
du-se astfel cită brînză are de primit 
fiecare de Ia cioban pentru oile Iul.

După terminarea „măsurării" oilor, 
oamenii își desfac coșurile cu hrana 
adusă de acasă, cașul pregătit din 
laptele muls de la oi lunea șl mar
țea se împarte în mod egal la fiecare 
familie, iar petrecerea continuă pină 
la asfințitul soarelui.

Locurile acestea, cu brazi și cu 
ape de munte vijelioase, cu oameni 
harnici și cu dragoste de muncă, sint 
deosebit de frumoase. O frumusețe 
care pornește din sufletul oamenilor 
ca o lumină curată și eternă. 

numai prin eforturile locuitorilor. 
Consiliul popular retine, cu toate 
prilejurile — la sesiunile sale. în 
cadrul „Tribunei democrației", la 
intilnirile pe circumscripții care au 
loc intre deputați și cetățeni, la 
adunările cetățenești și intilnirile cu 
membrii O.D.U.S. — toate propune
rile și sugestiile, toate părerile st 
observațiile locuitorilor. Apoi ur
mează trierea, „filtrarea" : împre
ună ne sfătuim, chibzuim, hotărim 
ce anume reținem și ce avem de fă
cut, prin ce căi și mijloace putem 
reuși, repede și bine, intr-o acțiune 
sau alta. Procedăm întocmai ca în- 
tr-o familie unită si pusă serios pe 
muncă.

Exemple de inițiative venite de la 
cetățeni și care acum sint fapt îm
plinit ?

La o „Tribună a democrației", ce

• întîmplări semnificative din vecinătatea unui 
mare șantier 9 O dată cu schimbarea geo
grafiei se schimbă și oamenii • întrebări la 

care răspunsul vine de ia sine

tățenii au ridicat o problemă oare a 
reținut atenția tuturor celor pre- 
zenți : „Căminul cultural de centru 
are un aspect atrăgător, e bine în
treținut, aici se desfășoară activități 
politico-educative și cultural-artis- 
tice permanente, diversificate, atră
gătoare, bogate in conținut, dar de 
ce nu se intimplă același lucru și 
la căminele culturale din satele 
Balta Verde, Burila Mică si Ostrovu 
Mare ? Ba, mai mult, aspectul 
unora din aceste construcții a deve
nit mai puțin atrăgător. Chiar pu
tem rămine așa, indiferenți ?“ — au 
întrebat oamenii. Problema a fost 
reținută și, chiar pe loc, acolo, in 
cadrul „Tribunei democrației", s-a 
găsit soluția : in două luni se vor 
faoe toate reparațiile ce se impun. 
S-au nominalizat și meseriașii. S-a 
identificat și sursa de materiale : 
din cadrul secției de industrie mică 
de pe lingă consiliul popular și prin 
recuperarea de la construcțiile 
vechi, aflate in demolare. Și firesc, 
și cei ce se ocuilh de activitatea 
cultural-educativă și-au schimbat și 
ei radical modul de a concepe și 
desfășura această muncă. Astfel, și 
la căminele culturale din satele 
menționate au apărut programe 
săptăminale de activitate, s-au al
cătuit formații artistice la genurile 
„deficitare" pină atunci, iar forma
țiile. in scurt timp, și-au făcut cu
noscută existenta in cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României".

Alteori, vecinătatea, specificul, 
experiența și potențialul șantierului 
și-au Imprimat și mai direct pece
tea' în activitatea edilitar-gospodă- 
rească. Bunăoară, deputății Petre 
Drăgușin și Nicolae Grecu avuse
seră o întilnire cu cetățenii din cir-

EXCURSII CU TRENUL PE LITORAL ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Oficiile județene de 
turism și I.T.H.R. 
București organizea
ză, in luna septem
brie. excursii cu tre
nul, cu durata de 3—6 
zile, în toate stațiu
nile litoralului româ
nesc al Mării Negre.

Gazdele oferă ca
zare în hoteluri con
fortabile și servirea 
mesei in restaurant 
la tarife reduse, nu
meroase posibilități 
de agrement, excursii 
pe Canalul Dunăre — 
Marea Neagră. in 
Delta Dunării, la o- 
biective turistice din 
împrejurimi. jocuri 
sportive, partide de 
pescuit.

Sint de reținut pa
tru din atributele 
excursiilor cu trenul : 
plăcute, rapide, co
mode, convenabile.

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

în ampla acțiune de recuperare și 
reintroducere in cLrcuitul economic a 
materialelor refolosibile. acțiune ce 
antrenează unităti economice, orga
nizații obștești, sute de mii de ce
tățeni. pionieri si școlari, s-au năs
cut numeroase idei si initiative, 
unele menite să pună in valoare 
chiar si cele mai neînsemnate can
tități de metal ori maculatură, ma
terial plastic sau cioburi de sticlă. 
In rindurile ce urmează ne vom re
feri la ceea ce întreprind în această 
direcție unitățile de postă si tele
comunicații si cu ce rezultate.

ȘTITI CtT CINTĂREȘTE UN 
ZIAR 7 Tirajul zilnic al ziarelor și 
revistelor ce apar, in tara noastră, 
se ridică la milioane de exemplare. 
Un ziar cintărește. în medie, doar 
25 de crame. înmulțiți această cifră 
modestă cu două milioane — deși nu
mărul real este mai mare — si veți 
obține 50 de tone. înmulțiți si aceas
tă cifră cu cea a aparițiilor dintr-o 
lună, apoi dintr-un an si veți rea
liza cifre de ordinul sutelor de mii 
de tone, exprimind însemnătatea 
incontestabilă a reintroducerii In 
circuit a ziarelor si revistelor vechi 
— sore a ti retopite, prefăcute in 
hirtie nouă, bună de tipar, ocrotin- 
du-se zeci si zeci de hectare de pă
dure.

Iată de ce direcția de resort din 
Ministerul Transporturilor si Tele
comunicațiilor a luat o serie de mă
suri pentru ca prin oficiile poștale, 
să fie preluate de la cetățeni publi
cațiile vechi. Există, în prezent, 1 159 
oficii poștale, in mediul urban si 
rural, care au condiții de colectare 
si depozitare. S-a cerut însă direc

cumscripțiile electorale nr. 16 și 17, 
întilnire la care a fost criticat fap
tul că pe un drum cane se întinde 
pe o porțiune de 2,8 km au apărat 
denivelări, din care cauză, pe timbul 
ploilor, circulația se făcea nevoios. 
Nu a fost prea mult de chibzuit ; 
agregatele — balast, nisip și piatră 
— se găsesc din abundență, fluviul 
se află doar in apropiere, iar o 
mină de ajutor puteau da și oei de 
la șantierul hidrocentralei, ale că
ror mijloace 'de transport circulă 
zilnic pe respectiva porțiune de 
drum. Transportul materialelor ? 
Cu atelajele existente in gospodă
riile celor care locuiesc pe raza ce
lor două circumscripții. Se înțelege 
că acțiunea a fost coordonată de că
tre cei doi deputați. Treaba, nu 
chiar ușoară, s-a declanșat în 
timpul iemii, iar pină în primăvară.

cînd au început lucrările în cîmp, 
s-a finalizat. A fost un adevărat 
șantier, ca organizare, ca ritm, cu 
norme zilnice de lucru, pe fiecare 
atelaj și om in parte. Doar marele 
exemplu constructiv — hidrocen
trala — era alături, rilnic sub pri
viri.

Șantierul a mai catalizat și felul 
de a gindi economic, eficient. Astfel, 
în cadrul cooperativei agricole din 
Gogoșu funcționează, de cițiva 
ani, o secție care produce cărămidă, 
iar o altă secție, cu aoelași profil, 
există și pe lingă consiliul popular. 
Cu toate acestea, față de amploarea 
activității constructive, deveniseră 

_insuficiente. Și. intr-o sesiune, a 
consiliului popular, pe ordinea de zi. 
s-a aflat și activitatea de industrie 
mică ; a fost elaborat un studiu pri
vind cerințele și sursele de creștere 
a producției, s-au nominalizat ca
drele tehnice care erau în măsură 
și aveau competența să rezolve pro
blema, s-a stabilit un termen pre
cis. în mai puțin de. o lună a fost 
montată încă o bandă transportoare, 
s-a reorganizat fluxul de fabricație 
și, în aoest fel, în secțiile respective 
se fabrică peste un milion de că
rămizi anual. Mai mult decit este 
necesar pentru comună. Cantități 
însemnate se livrează altor unități 
din zonă, obținîndu-se venituri su
plimentare la bugetul local.

Din toate cele spuse s-a conturat, 
sperăm, și o altă influență : moder
nitatea. Dar civilizația modernă se 
raportează și la volumul și diversi
tatea prestărilor de servicii. Cu 
prilejul unei alte sesiuni a consiliu
lui popular, s-a analizat această 
temă. Se impunea, pentru că nici 
volumul, nici calitatea prestărilor

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

țiilor județene de oostă si telecomu
nicații să sporească numărul acesto
ra. pentru a se afla cît mai la ln- 
demîna populației. In care scop și 
alte oficii urmează să fie dotate cu 
conteinere și saci, să li se amena

CALE LIBERĂ PE 
„CĂILE DE CIRCHATF AIE 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
jeze spatii pentru depozitare. Tot
odată. personalul oficiilor poștale a 
fost instruit pentru a răspunde în
trebărilor si cerințelor publicului, cit 
si pentru a avea o atitudine corec
tă. prevenitoare fată de cetățenii ce 
vin să valorifice prisosul de ziare 
si reviste din gospodărie. Nu in ul
timul rind. au fost luate măsuri de 
popularizare a acestei acțiuni prin 
afișg. prin anunțuri. Există deci 
condiții pentru ca si cele 25 de gra
me de hirtie. cît cintărește un exem
plar al ziarului ce ne-aduce zilnic 
știri, să contribuie la economisirea 
unei prețioase valori naționale — 
pădurile.

Răminind in acest domeniu, al re
ciclării hîrtiel. să remarcăm meticu

nu erau pe măsura cerințelor. Dez
baterile au avut la bază un studiu 
temeinic fundamentat. Concluzia — 
concretizată in măsuri cu responsa
bilități și termene de finalizare — 
a fost că, și în aoeastă privință, lu
crurile se pot schimba mult în bine. 
Și n-a țrebuit timp prea mult să 
apară o echipă de zidari-zugravi, o 
brigadă de pescari, o boiangerie, un 
circular pentru debitat lemne, o sec
ție de coafură, apoi o sifonărie și o 
secție de sucuri și înghețată. Numai 
in doi ani producția industriei mici 
6-a dublat, ajungind la 3,2 milioane 
lei, iar valoarea prestărilor de ser
vicii depășește. In prezent, 1,5 mi
lioane lei.

— Cu aproape 10 ani în urmă —' 
ne relata cetățeanul Badea Profir — 
in comuna noastră s-a Înființat o 
secție de prelucrare a laptelui. A 
fost o bucurie pentru noi pentru că 
a apărut o unitate nouă și am pu
tut valorifica, in condiții corespun
zătoare, producții ale zootehniei, 
într$ timp insă, in unitățile agri
cole din comună și in gospodăriile 
populației, efectivele de animale 
au crescut. Producția de lapte de 
asemenea. Capacitatea respectivei 
secții a devenit necorespunzătoare. 
Prelucra doar 7 000 litri lapte pe zi. 
La o întrunire in cadrul Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, 
noi am ridicat acest aspect. Și pri
măria s-a dovedit receptivă. Spe
cialiștii din comună, împreună cu 
cei de la șantierul din apropiere, au 
elaborat un program de moderniza
re. Care program, bineînțeles, s-a 
finalizat cu cheltuieli minime. Cum 
se prezintă lucrurile acum ? Secția 
respectivă prelucrează zilnic aproa
pe 20 000 litri lapte. Nu numai pro
ducția unităților din comună, ci și a 
celor din întreaga zonă.

O altă transformare certă în men
talitatea oamenilor este dispariția 
sentimentului de „loc uitat", de 
„margine de țară". Așa cum țara, 
vremurile noi au conferit așezării o 
atenție „centrală", tot astfel locui
torii, la scara propriilor preocupări, 
s-au dezobișnuit să considere că lo
calitatea lor are zone de centru și 
zone mărginașe. Cu noua lor optică, 
locuitorii comunei au sesizat că 
există un oarecare contrast între 
aspectul arterelor de circulație din 
satul de oentru și cele care duc spre 
satele aparținătoare. Consiliul popu
lar a fost și de această dată recep
tiv. Porțiunile respective s-au re
partizat pe zone și sate, cei de la 
primărie au muncit cot la cot cu lo
cuitorii. Cei peste 3 500 pomi fructi
feri — meri, peri, caiși. piersici — 
și aproape 2 000 arbori ornamentali 
au schimbat aspectul tuturor artere
lor de circulație.

Mai este oare nevoie de argumen
te că la „Gogoșu", localitate simplă 
din umbra marelui edificiu de la 
Porțile de Fier II, o dată cu „geo
grafia" locului s-au schimbat mult 
viața, deprinderile, mentalitățile î

VirqJlIu TATARU 
corespondentul „Scinteii* *

Un aviator:
— Văd că treaba 

merge repede. Dacă 
știam, intr-un ceas dă
deam o fugă pină la 
Arad și aduceam de 
acolo confirmarea...

Lăslnd la o parte 
gluma, stai și te în
trebi ce mecanism bi
rocratic întoarce, in a- 
ceasti situație, lucru
rile pe dos in efec
tuarea operațiunilor 
C.E.C. ? E drept că
operatoarea vorbește 
cu amabilitate, că 
zlmbește politicos, dar 
faptele sint fapte, iar 
cazul cu pricina nu 
s-a petrecut oriunde, 
ci la sediul din Calea 
Victoriei nr. 13. (Iar 
13 I — noroc ci nu 
sintem superstițioși).

Adică la sediul.., 
central al C.E.C.-ului ! 
Chiar sub ochii celor 
care ar trebui sd asi
gure stirpirea unor 
asemenea manifestări 
de birocratism (ce 
par a nu fi singurele 
în complicatul sistem 
de fișe șl înscrise). In 
avantajul și al institu
ției, și al depunători
lor.
At. GHEORGHE

lozitatea cu care se edună fiecare 
petic de hirtie folosit în operațiu
nile poștale. Registrele, chitanțiere
le. diferite adeverințe de însoțire, 
alte acte oare au peste doi ani ve
chime — termenul de păstrare in 
arhivă — se reîntorc In circuitul 
economic. Pe această cale, numai In 
primul semestru al acestui an. au 
fost recuperate 275 de tone de hirtie.

REZULTATELE CONCRETE ALE 
APLICĂRII PRINCIPIULUI „NI
MIC NU SE ARUNCA". Activitatea 
de valorificare a materialelor refo
losibile depusă de unitățile de poștă 

și telecomunicații nu se rezumă la 
colectarea de ziare. Există cabluri te
lefonice, linii aeriene, aparaturi teh
nice. mijloace de transport. $1 tn 
aceste sectoare se procedează cu 
același 'spirit gospodăresc, fiecare 
gram de material luind drumul re
valorificării. Din desființarea unor 
linii aeriene de telecomunicații. în
locuite prin altele, pe alte trasee, 
rezultă cantități apreciabile de ma
terial lemnos — stilpi (numai in 1986 
s-ati recuperat circa 10 000 de bucăți, 
multi dintre ei fiind buni pentru o 
nouă întrebuințare), apoi otel, cupru, 
fier etc. Din firele scoase din uz 
s-au adunat, de la începutul anului. 
90 tone de plumb. 50 tone de cupru, 
400 tone oțel. Valoarea metalelor

Noi construcții de locuințe in municipiul Satu Mare Foto : Sandu Cristian

Cititorii noștri, corespondenții noștri

INVITAȚIE LA 
CASA DE CUL

TURA
Casa de cultură a sindicatelor... 

Nu doar un simplu loc' de petre
cere a timpului liber, ci, mult mai 
mult, o puternică instituție de edu
cație socialistă multilaterală, o 
universitate a formării conștiinței 
politice, civice, revoluționare, un 
centru al lărgirii orizonturilor spi
rituale. potrivit cerințelor omului 
nou din societatea noastră. Par
curgeți doar o frintură din lista 
acțiunilor organizate la Casa da 
cultură a sindicatelor de la noi, 
din Roman, și veți vedea cit de 
amplă este. în spiritul celor de mai 
sus, activitatea acestei instituții a 
culturii de masă, ale cărei spații 
sint mereu animate de prezenta a 
sute și mii de locuitori ai ora
șului.

în prim-planul activității s-a 
situat preocuparea pentru cunoaș
terea, însușirea și transpunerea în 
viață de către toți oamenii muncii 
din localitate a documentelor de 
partid și de stat, a documentelor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
a ideilor și tezelor cuprinse 
în expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge- , 
neral al partidului. In ciclul- „ca
dran politic" : „O epocă de aur în 
istoria națiunii noastre — Epoca 
Nicolae Ceaușescu". „Din gîndirea 
social-economică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu". „în întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului" și altele. Apoi intere
sante și edificatoare expoziții’de 
carte .social-politică. Ca răspuns 
al problemelor economice concrete 
din întreprinderile ;' localității, in 
cadrul „Casei tehnicii" și „Tehnic- 
clubului", cu sprijinul comisiei 
municipale a inginerilor și tehni
cienilor, au fost organizate dezba
teri, lectorate pe profesii, mese 
rotunde, intilniri cu specialiști, 
inovatori și inventatori, cu fruntași 
în întrecerea socialistă. De un fru
mos succes s-au bucurat activități 
de tipul „Așa DA. asa NU", „Tri
buna experienței înaintate". „Pro
ces rebutului", alte acțiuni la care 
au fost invitate cadre de la insti
tutele politehnice din București și 
Iași.

Să amintim apoi amplificarea și 
diversificarea manifestărilor cul- 
tural-artistice. Variate ca tematică 
si formă metodologică de abordare, 
ele s-au desfășurat sub generice 
ca : „Pentru patrie și partid", „File 
de istorie", „Purtători de flamuri 
revoluționare"... S-au inițiat apoi 
cicluri de acțiuni intitulate „Zilele 
educației materialist-ștlințifice" și 
„Noutăți în știință și tehnică". 
Biblioteca case! de cultură a or
ganizat expoziții de carte șl pre
zentări de carte sub generice ca : 
„Știința pe înțelesul tuturor", 
„Noutăți în cucerirea spațiului cos

predate Întreprinderilor județene de 
valorificare a materialelor refolosi
bile s-a ridicat, in prima jumătate 
a anului, la ciraa 12 milioane lei. O 
sumă realizată nu prin piese de mare 
tonaj, ci din fire extrem de subțiri, 
a căror greutate este infimă, dar, 
reunite, oot alcătui cantităti aprecia
bile. Cu aceeași grijă pentru mate
rialele refolosibile se procedează și 
In aadrul lucrărilor de întreținere a 
echipamentului de telecomunicații 
din dotare.

Aceste rezultate, care, desigur, pot 
fi amplificate, sint urmarea unor 
masuri pe Plan organizatoric adop
tate de conducerea direcției de pro
fil din M.T.Tc. Să precizăm că a 
fost înființată, la aoest nivel, o co
misie formată din șefii de comparti
mente, care urmărește Îndeaproape 
eficienta acțiunilor pentru recupe
rarea materialelor refolosibile. pre
cum șl a unor brigăzi de control 
care se deplasează sistematic in 
unităti spre a controla și sprijini în
deplinirea sarcinilor la aoest impor
tant indicator.

Interlocutorii noștri eu tinut să 
precizeze că volumul materialelor 
recuperabile ar putea spori dacă 
transportul cantităților strinse s-ar 
face cu ritmicitatea necesară. Din pă
cate insă, persistenta unor neajun
suri face ca in unele oficii poștale 
spatiile să fie blocate. In unitățile 
din Capitală, de pildă, circa 4 000 de 
kg de hirtie stau de multă vreme 
neridieate. deși s-au făcut numeroa
se intervenții la întreprinderea de 
valorificare a materialelor recupera
bile. Iar exemple de acest fel sint 
numeroase — si nu numai din sec
torul poștei si telecomunicațiilor.

Ceea ce pune, cu seriozitate, pro
blema unei mai bune corelări intre 
factorii ce se ocupă de colectare și 
cei ce organizează transportul aces
tor materiale, staționarea îndelunga
tă a unor materiale ducînd la de
gradare. Adică exact opusul scopului 
urmărit.-

Rodica ȘERBAN 

*

*

*

ț

*

*
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mic", „Despre mituri și adevăr". 
Alte acțiuni : „Legile țării — legile 
noastre". „Să recitim Codul eticii 
și echității socialiste", „Curier ju
ridic", „Cadran cetățenesc". Multe 
dintre activități s-au referit la re
lațiile interumane in socialism, la 
disciplina muncii, conviețuirea so
cială, relația iridivid-societate, in- 
divid-familie. la apărarea proprie
tății socialjste, la demnitatea uma
nă și la răspunderile sociale ale 
individului. Lectori din centre uni
versitare, activiști, specialiști din 
întreprinderi, profesori din locali
tate. oameni ai muncii, tineri și 
virstnici sint mereu prezenți la 
pupitrul de conferințe sau pe sce
nă, in sălile de dezbateri sau în 
sala de spectacole. Șl astfel, casa 
de cultură polarizează atenția, de
vine un centru de educație și de 
mișcare a ideilor, un for al noii 
spiritualități socialiste.

Gheorqhe 1RIM1A 
directorul Casei de culturS 
a sindicatelor Roman

SOLUȚII SÎNT, 
i DAR LIPSESC 

ACȚIUNILE 
PRACTICE

Despre recuperarea ambalajelor 
se poate scrie mult, întrucît este 
domeniul în care rezervele sint 
inepuizabile. După cum se știe, în 
procesul de producție, ca șl în cel 
de consum, o bună parte din ma

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Mereu Ia datorie. Ieșirea la pensie nu înseamnă pentru noi, pen

sionarii din comuna Moftinu Mic. județul Satu Mare, și întreruperea 
activității folositoare societății. Iți vine greu, de altfel, să rămli „pe 
cuptor" după 40 de ani de muncă la calea ferată sau în cadrul întreprin
derii „Unio". Iată de ce. imediat după pensionare, ne-am oferit cu toții 
serviciile cooperativei agricole de producție din localitate, unde am fost 
primiți cu dragoste șl recunoștință de membrii cooperatori. Am parti
cipat astfel la curățirea magaziilor, la repararea sacilor de cereale, la 
tratarea semințelor. Acum lucrăm în schimburi Ia selectarea griului 
pentru sămință, așteptînd ziua semănatului. (Vasile Țibârnă, pensionar, 
comuna Moftinu Mic. Satu Mare). • Carte» Ia ea acasă. Nu de mult, în 
centrul orașului Cîmplna a fost dată in folosință o frumoasă și modernă 
„Casă a cărții". Pasionaților cititori ai urbei, și nu numai lor, li se oferă 
aici un bogat evantai de cărți social-politice, tehnico-științifice. beletris
tice și de artă. (Ion Lupescu, comuna Cornu-Prahova). • „îngrijorare". 
La ieșirea din Șimieu Silvaniei (in special în zona din apropierea gării)', 
trotuarele s-au deteriorat. Deși plăcile șl alte materiale necesare repa
rării lor au fost aduse la fața locului, situația a rămas neschimbată de o 
bună bucată de vreme. Cum in curînd vor începe ploile, sintem îngrijo
rați că edilii orașului nu vor mai putea ajunge pină aici din cauza 
noroiului, lucrările urmind să fie aminate pentru la vară ! (E. Moldovan, 
Șimieu Silvaniei, județul Sălaj). • Catalogul parcului dendrologic. Zes
trea culturală a comunei Macea-Arad s-a îmbogățit, zilele acestea, cu 
un document de valoare — catalogul parcului dendrologic. Apărut sub 
egida Comitetului pentru cultură și educație socialistă al județului Arad, 
precum și a Consiliului județean pentru îndrumarea și ocrotirea naturii, 
catalogul reprezintă oglinda minunatului laborator natural : el cuprinde 
in mod succint date cu privire la istoria parcului, condițiile pedoclima
tice, suprafața sa însumînd peste 20 ha teren și aproape l 500 do specii. 
Lucrarea este un îndrumar la ocrotirea naturii și a sănătății omului. 
(Petru Botașiu, profesor).

Ghinion sau birocrație?
Operatoarea de la 

ghișeul C.E.C. elm- 
bește frumos, așa ei 
n-ai eum tă te superi 
atunci cind iți spune :

— Știți... cu libretul 
eliberat de noi nu-i o 
problemă... Dar pen
tru ăsta de la Satu 
Mare trebuie să mai 
așteptați... Satu Mare 
nu-i ici-colea.

— Știu, aștept...
— Si urmează . si 

suportați plata convor
birii telefonice pen
tru confirmarea sol
dului...

— Bine, suport...
— Poftiți bonul. 

Aveți nr. 13. tn cel 
mult 45 de minute vd 
chem la ghișeu.

...După o oră dialo
gul se reia :

— Știfi... au trecut 
mai mult de 45 de mi
nute. N-a venit con
firmarea de la Satu 
Mare ?

— A venit !
— Atunci puteți face 

operațiunile ?
— Nu ! N-avem con

firmarea la celălalt 
libret...

— ...Dar celălalt li
bret este eliberat chiar 
aici, de agenția aceas
ta. Ziceați că pentru 

aeesta nu-i o pro
blemă...

— Vă rog, eu ama
bilitate, sd mai aștep
tați puțin. Nu vă su- 
pirațl...

Fata zlmbește fru
mos, așa că n-ai cum 
si te superi.

— Bine I Mai aștept. 
Vă reamintesc că am 
bonul 13.

...După încă o oră :
— Știți, sint cel eu 

două librete... Unul de 
la Satu Mare și altul 
de aici...

— La ultimul, tot 
n-avem confirmarea...

— Atunci faceți ope
rațiunea numai in li
bretul de la Satu 
Mare, la cel de aici 
renunț...

— Vai, eum se poa
te? Vă rog, mult de 
tot, mai așteptați două 
clipe, spuse fata tim- 
btnd cu căldură.

— Două clipe ? Bine, 
aștept. Dar in aceste 
două clipe să nu mă 
uitați. Am bonul 13.

Lumea din jur în
cepe să facă haz de 
necaz. O bătrinică ;

— Șl eu aștept de 
două ceasuri șt jumă
tate și n-am nr. 13 
ca dumneata.

teriile prime sau finite rămîn 
nefolosite. Reutilizarea acestora 
intr-un nou ciclu de fabricație 
poate constitui, in multe cazuri, o 
rezervă care nu trebuie neglijată. 
Mă voi referi doar la unele mate
riale de care dispunem și pe care, 
uneori, constienți. le aruncăm la 
topogan, deoarece întreprinderile 
de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile le ignoră 
cu desăvirșire. Este vorba de re
cipientele din sticlă și material 
plastic provenite de la medica
mente, coloniale sau produse chi
mice. care pot fi folosite nu neapă
rat ea atare, ci retopite : capacele 
de la sticlele de lapte și iaurt ; 
capacele metalice de imbuteliere a 
sticlelor de vin. sucuri și răcori
toare sau băuturi alcoolice : pun
gile de plastic etc. Din experiență 
proprie, m-am convins că aseme
nea ambalaje nu sint incluse in 
nomenclatoarele centrelor de recu
perare, motiv pentru care acestea 
sint refuzate la achiziții. Nici la 
oficiile farmaceutice nu m-am 
bucurat de mai mult succes, atunci 
cind am încercat să predau reci
pientele de la flacoanele și sticlu
țele de medicamente consumate. 
Explicația ? Nu le recuperează din 
motive igienice sau din lipsa spa
țiului de depozitare, Ținind cont 
de faptul că aceste recipiente sint 
energointensive și conțin o mare 
cantitate de material (sticlă sau 
plastic) care s-ar putea recupera 
și refolosi în scopuri productive, 
propun forurilor de resort a dis
pune găsirea unor soluții de recu
perare de la populație și a acestor 
materiale.

Gheorqhe TOMOZEI
București
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OBIECTIVELE ENERGETICE
-neîntîrziat racordate 

la circuitul economiei naționale!
Noi restante, 

noi măsuri si promisiuni... 
Pe cînd punerea în funcțiune?

Titularul de plan al investițiilor din termocentrale și hidrocentrale 
este Ministerul Energiei Electrice. Iată de ce. pornind de la impe
rioasa. necesitate a punerii în funcțiune a noilor capacități din acest 
domeniu, precum $i de la faptul că pe o serie de șantiere există impor
tările rămineri in urmă, am adresat citewa întrebări inginerului Iosif 

CIU,P11LIGA, director adjunct al Direcției de investiții și constructii-mon- 
taj din Ministerul Energiei Electrice.

RECOLTAREA 
-la timp și fără pierderi!

olt: Floarea-soarelui-strînsă diferențiat, 
după starea de coacere a lanurilor

Un apel către furnizor: 
„Livrați urgent utilajele!"

stricte a sosirii utilajelor pe șantiere 
cu cerințele montajului rămin in 
continuare ne soluționate...

— Intr-adevăr, asa stau lucrurile. 
Astfel, in prezent se înregistrează 
o restanță de circa 32 500 tone de 
echipamente, din care 8 300 tone 
sint pentru obiectivele care trebuie 
finalizate în acest an. Din analizele 
făcute de Ministerul Energiei 
Electriae impreună cu uzinele fur
nizoare a rezultat că nelivră- 
rile de echipamente se datoresc 
in principal neasigurării bazei teh- 
nico-materiale, în special țevi de 
cazan, tablă, materiale electroizo- 
lante. Lipsa acestor materiale a de
venit pe unele șantiere deosebit de 
acută. De exemplu, la C.E.T. Drobe- 
ta-Tumu Severin, cazan 3 șl C.E.T. 
Iași, cazan 2. cu toate că există ma
joritatea echipamentelor, lucrările 
de montaj sînt oprite din cauza lip
sei unor subansamble ce se execută 
din țevi, care nu depășesc 100 tone 
pe cazan. Și nu este vorba de ca
zuri izolate. Este necesar să se re
țină că în general în acest an livra
rea echipamentelor energetice ridi
că probleme deosebite, tinind seama 
de întârzierile înregistrate pină în 
prezent și de cantitățile foarte mari 
ce trebuie asigunate în timpul 'dare 
a mai rămas pină la datele prevă
zute pentru intrarea In funcțiune a 
obiectivelor. Concret, la cazane, din 
totalul de 18 600 tone necesare în 
1987 s-au livrat 8 400 tone, iar la 
turbine, din 3900 tone s-au livrat 
numai 940 tone.

— Cum acționează Ministerul Ener
giei Electrice ca titular de investiții 
pentru a opri acumularea și persis
tența acestor apreciabile restanțe in 
livrarea utilajelor, precum și pentru 
a impulsiona ritmul de execuție pe 
șantiere ?

— în primul rind. împreună cu 
unitățile de construcții-montaj. fur
nizorii de echipamente și unitățile 
beneficiare, s-au întocmit programe 
de execuție și punere în funcțiune 
pentru capacitățile prevăzute in 
plan. Au devenit o practică urmă
rirea săptămânală, la furnizori, a în
făptuirii programelor de livrare a 
echipamentelor pentru capacitățile 
cu termen de punere în funcțiune in 
acest an și raportarea operativă la 
organele de sinteză (Comitetul de 
Stat al Planificării și Ministerul 
Aprovizionării Tehnioo-Materlale) a 
diferitelor probleme apărute. Tot
odată, ee fac analize periodice cu 
unitățile beneficiare, cu organiza
țiile de construcții-montaj și cu 
furnizorii de echipamente, la șantie
rele obiectivelor cu termen de pu
nere în funcțiune în acest, an, în ve
derea soluționării problemelor care 
condiționează desfășurarea lucrărilor 
și respectarea programelor aprobate. 
S-a avut in vedere ca efortul prin
cipal. atât la constructor, cît șl la 
unitățile de montaj, să fie concen
trat către obiectivele prioritare, cu 
condiții de realizare a punerilor in 
funcțiune, tinind seama tocmai de 
situația livrării utilajelor. Pe șantie
rele de oonstructii-montaj s-a asi
gurat forța de muncă cu calificarea 
necesară pentru folosirea la maxi
mum a capacităților de producție, 
iar activitatea se desfășoară in trei 
schimburi, in „foc continuu", în a- 
celași timp, s-au constituit echipe 
de specialiști care se deplasează la 
obiectivele cu termene de punere in 
funcțiune apropiate, în vederea so
luționării operative, la fata locului, 
a problemelor ce apar în perioada 
ide probe. Aș menționa că s-au refă
cut programele de realizare a pune
rilor în funcțiune, împreună cu fac
torii de răspundere atît din minis
terul nostru, cit și din ministerele 
cărora le aparțin unitățile oe furni
zează echipamente și materiale, exe
cută lucrările de construcții-montaj, 
precum și cu organele de sinteză, 
astfel ca restantele să fie recuperate 
și racordarea la Circuitul economic 
a noi,lor obiective sa fie realizată în 
cel mai scurt timp.

Ion LAZĂR

unele greutăți, a reușit să se în
scrie in programele stabilite. Indi
catorii de eficientă la -construcții*  
montaj. la activitatea industrială și 
transporturi sint realizați cu impor
tante depășiri. De remarcat că sta
diul fizic al lucrărilor de construc
ții la hidrocentralele Drăgănești și 
Frunzaru este avansat, conform gra
ficului. Trebuie însă menționat că 
aceste realizări au fost obținute pe 
seama bunei organizări a activității, 
a aplicării unor soluții tehnologice 
de mare productivitate, dar si a 
sprijinului nemijlocit al organului 
județean de partid si al ministeru
lui de resort. Pină acum nimic de 
reproșat constructorului, care va

—In» ce stadiu se află realizarea, 
planului de investiții pe acest an și 
care este nivelul puterii noilor gru
puri energetice intrate in exploatare 
pină in prezent ?

— în cele opt luni oare au tre
cut din aoest an sarcinile de plan 
au fost Îndeplinite in proporție de 
70 la suta la total investiții si 90 la 
sută la construcții-montaj. Situația 
realizării obiectivelor energetice cu 
punere in funcțiune pină la această 
dată, conform programului aprobat, 
se prezintă astfel : din 21 capacități 
s-au pus in funcțiune 14 obiective. 
Dintre noile capacități realizate aș 
aminti: hidrocentralele ClOcotiș, Clo- 
potiva. Lerești, Agigea. Gura Lotru
lui. Sebes-Săsdori (grupurile nr. 1 
șt 2), Ipotești (grupul nr. 3), Hercu- 
Jane. Horești I. Voinești și termo
centralele Drobeta-Turnu Severin 
(grupul nt. 2), Prognesul-București 
(grupul nr. 1). Craiova 2 (grupul 
nr. 1). Suceava (grupul nr. 1) ș.a. 
Toate acestea au trecut proba pri
mului paralel, unele dintre ele aflin- 
du-se in exploatare, iar altele ur- 
mind ca după realizarea unor re
glaje necesare să fie supuse la 
probă de funcționare continuă la pa
rametri nominali, timp de 72 de ore, 
cane marchează Intrarea lor de-- 
finitivă în sistemul energetic natio
nal. Noile grupuri Însumează o pu
tere instalată de peste 400 MW, 
din care 270 MW se regăsesc In ter
mocentrale. iar restul în hidrocen
trale.

— Comparind rezultatele actuale 
cu cele înregistrate in urmă cu pa
tru luni, se poate constata un anu
mit progres, care insă nu este la ni
velul cerințelor și al programelor 
stabilite. In acest an sint planificate 
să intre in funcțiune 36 de capacități 
care se concretizează in circa 1000 
MW in termocentrale ți 700 MW in 
hidrocentrale. Curtt se explică faptul 
că pină in prezent s-au pus în func
țiune un număr destul de redus de 
grupuri energetice ?

— Cu toate Că multe obieotive 
aint in stadiu final de realizare a 
investiției și începere a probelor teh
nologice, rămincrile in urmă in rea
lizare. punerilor in funcțiune se 
datorase in principal lipsei echipa
mentelor si materialelor. La termo
centralele Craiova II. Suceava. Go
vora. Turceni. Iași-Holboca, prevă
zute să intre în funcțiune în se
mestrul I. uzinele furnizoare au în
târziat livrarea a numeroase suban- 
samble. Datorită acestui fapt, monto- 
rul nu a reușit să execute lucrările 
la termenele planificate, conducind 
în continuare la întârzieri în reali
zarea lucrărilor de izolații, ©are se 
execută de către unităti apartinînd 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale. Cu toate că în ultimul timp 
au fost concentrate forte importante 
pe șantierele la cate ritmul lucrări
lor este întirziat. în continuare se 
intîmpină serioase greutăți in reali
zarea izolațiilor datorită aprovizio
nării necorespunzătoare cu vată mi
nerală și tablă pentru protecția izo
lațiilor.

La centralele hidroelectrice sînt 
două categorii de probleme. Astfel, 
la lucrările de pe riul Olt. sectorul 
Slatina — Dunăre, și anume Dră- 
gănesti și Frunza.ru. răminerile in 
urmă se datorează întârzierilor în 
livrările echipamentelor hidroenerge
tice de către întreprinderea de con
strucții de mașini Reșița, iar la cen
tralele de pe riul Buzău : Siriu-Sur- 
duc, Vernești-Buzău ; și Riul Mare, 
aval de Clopotiva : Ostrovu Mare, 
Totești I, Păclișa, Cîrneștl I și II 
sint Întârzieri la părțile de construc
ții aflate în execuția unităților de 
specialitate din cadrul Ministerului 
Energiei Electrice și Ministerului 
Construcțiilor Industriale.

*— tn urmă cu patru luni se înre
gistrau restanțe in asigurarea a peste 
14 600 tone de echipamente, din care 
9 800 tone necesare pentru capacită
țile cu termen de punere in funcțiu
ne in acest an. Din ceea ce ne rela
tați se desprinde că problemele li
vrării ritmice ți integrale a instala
țiilor ți echipamentelor ți corelării

Cu toate măsurile luate, la une
le obiective din cadrul amenajări
lor hidroenergetice de pe cursul riu- 
lui Olt. în aval de Slatina, care ar 
fi trebuit la această dată să pro
ducă energie, se Înregistrează se
rioase rămineri în urmă. Ne refe
rim tn principal la grupurile ener
getice de la hidrocentralele DrăRă
nești si Frunzaru. prevăzute a fi 
date în folosință In acest an. Care 
sînt cauzele care determină ca șl 
tn prezent să fie pusă sub semnul 
incertitudinii intrarea în funcțiune a 
noilor capacități 7

în ee privește constructorul (An
trepriza de construcții hidroenerge
tice ..Olt inferior"), deși pe par
cursul lucrărilor s-a confruntat cu

La C.E.T, „Progresul"-București, lucrările sînt concentrate la finalizarea celui 
de-al doilea grup energetic

Foto r 8. Cristian

trebui să acorde aceeași atentie lu
crărilor rămase de executat.

Finalizarea investițiilor, și 'deci pu
nerea în funcțiune a grupurilor, este 
realizată, firește, de montor. Aici 
sînt o serie de probleme. îndeosebi 
activitatea montanului este îngreuna
tă datorită nelivrării la timp a e- 
chipamentelor hidroenergetice de că
tre întreprinderea de construcții de 
mașini Reșița. Pentru concretizare, 
vom prezenta situația livrării insta
lațiilor la hidrocentrala Frunzaru, 
unde urmează să fie' puie’ in func
țiune încă trei grupuripentru 
grupul nr. 2. termenul replanificat 
de livrare a turbinelor generatoare 
si echipamentelor aferente a avut 
scadenta în luna aprilie a.c.. insă 
nu a fost primită decît turbina, dar 
si aceasta incompletă, abia in luna 
august ; furnitura pentru grupurile

Inițiativă și răspundere 
în finalizarea investiției

Pe platforma de est a municipiu
lui de pe Crișuil Repede se află în 
construcție cel mai mare obiectiv de 
investiții din actualul cincinal in ju
dețul Bihor — Centrala electrică și 
de termoficare Oradea II, pe lignit, 
cu o putere instalată de 150 MW. 
„Numărătoarea inversă" pentru pri
mul grup de 50 MW a început prac
tic în prima decadă din luna iunie 
a.c., cînd a fost pusă sub tensiune 
stația electrică de servicii proprii 
generale, asigurind condiții pentru 
intrarea tn funcțiune a centralei ter
mice de pornire și, deopotrivă, pen
tru începerea rodajelor șl a probe
lor tehnologice la cald la cazanul do 
420 tone/abur pe oră. Duminică, 30 
august, a fost „aprins" focul în ca
zan, de marți lncepînd și uscarea 
zidăriei acestuia. în mod firesc, ur
mează : controlul zidăriei după us
care, suflarea cazanului și a con
ductelor de abur spre turbină, refa
cerea circuitelor, probele mecanice 
și electrice cu turbina și, în final, 
punerea în paralel a primului grup. 
Operații premergătoare oare necesi
tă, după calculele specialiștilor de 
aici, încă o decadă.

Momentul finalizării primelor ca
pacități este, așadar, apropiat. Au 
contribuit în. mod hotărîtor la aceas
ta ritmurile superioare înregistrate 
la toate punctele de lucru in ulti
mele luni. în egală măsură și pre
ocuparea stăruitoare a antrepreno
rului general — Trustul de antrepri
ză generală pentru construcții in
dustriale Oradea — pentru creșterea 
gradului de mecanizare și industria
lizare a lucrărilor, optimizarea unor 
soluții de execuție ia gospodăria de 
cărbune și la decantoarele din gos
podăria de apă, precum și la sala 
turboagregatelor, comprimind ou 
luni de zile durata de realizare a 
acestora. Deosebit de eficient s-a 
dovedit a fi și aportul beneficiaru
lui. cane a detașat aici 150 de oameni 
îndeosebi pentru lucrări de verifi
care șt probe.

Dincolo de aceste lucruri bune, nu 
poate fi tfeout cu vederea faptul că 
momentul racordării fa sistemul 
energetic a primelor capacități a fost 
mereu aminat. punerea in paralel a 
grupului nr. 1, de pildă, depășind 

CITEVA CONCLUZII
• Se impune intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor pe 

șantiere. îndeosebi la obiectivele tinde se înregistrează rămineri în 
urmă fată de graficele programate, urgentarea prin toate mijloacele 
a montajului utilajelor tehnologice.

• Livrarea ritmică a instalațiilor si echipamentelor, corela
rea strictă a sosirii utilajelor pe șantiere cu .cerințele montaju
lui constituie condiții hotăritoare pentru realizarea în bune con
diții a planului de investiții din acest an. Așa cum s-a des
prins atit din convorbirea prezentată, cit și din relatările de pe 
cele două șantiere, problema asigurării echipamentelor este ne primul 
plan, întârzierile in livrări determinînd ritmuri necorespunzătoare în 
finalizarea noilor obiective energetice.

Faptul că pină la această dată au intrat In funcțiune un număr 
destul de scăzut de capacități trebuie să constituie obiectul unei exi
gente analize, cu participarea tuturor factorilor implicați — construc
tori, proiectanți, beneficiari, furnizori de utilaje —, dar mai ales să 
conducă la adoptarea unor măsuri eficiente, cuprinzătoare, astfel incit 
să se asigure intrarea rapidă în exploatare a noilor capacități și obiec
tive energetice.

nr. 3 si 4 era prevăzută în luna au
gust a.c.. însă oină acum furnizorul 
nu a expediat nici turbinele, nici 
generatoarele. De precizat că res
tantele pentru cele trei grupuri sînt 
destul de mari. însumînd un volum 
de 850 tone echipamente.

Pentru încadrarea în graficul de 
montaj si de punere în funcțiune 
se face anei si ne aoeastă cale la co
lectivul întreprinderii de construcții 
de mașini Reșița să-și intensifice e- 
forturile în vederea realizării si li
vrării în cel mai scurt timp a e- 
chipamentelor contractate, aiuitind 
astfel 'Constructorii si montorii din 
județul Olt în finalizarea obiective
lor energetice de la Drăgănești Si 
Frunzaru, pentru racordarea neîntâr
ziată a acestora la sistemul ener
getic national. (Mihai Grigoroșcută), 

de acum șl ultimul termen repro- 
granaat — august 1987. Care sînt 
cauzele acestor repetate tergiver
sări ? Serioase rămineri în urmă au 
fost determinate de asigurarea ou 
mare întârziere a unor utilaje si 
echipamente de bază — uneori de
calajul depășind anul, a fost cazul 
unor filtre la gospodăria de apă — 
la care se adaugă nelivrarea multor 
utilaje in ordinea montajului. Apoi, 
o seamă de furnizori — întreprinde
rea „Neptun" — Cimipina, întreprin- 
'derea mecanică Timișoara, între
prinderea de utilaj tehnologic Bis
trița—n-au dovedit promptitudinea 
dorită In asigurarea asistenței teh
nice la utilajele livrate în vederea 
punerii lor in funcțiune la termen 
și in condiții de siguranță in ex
ploatare. Stadiul necorespunzător al 
lucrărilor — mal cu seamă in pri
ma etapă — șl-a găsit lesne expli
cația și în efectivele restrinse în
tâlnite pe șantier. Neorganizarea. o 
bună perioadă, de către constructori 
și montori a activității în trei 
schimburi a avut drept efect Irosi
rea unui însemnat volum de timp șl 
a afectat ritmul de predare a unor 
fronturi de lucru. Cu ritm de melc 
au avansat și lucrările de Izolații, 
dincolo - de unele dificultăți reale 
în aprovizionarea cu vată minerală 
și tablă subțire. în activitatea bri
găzii Oradea, subordonată Trustului 
de antrepriză generală pentru lu
crări speciale și izolații termice 
București, persistând vreme înde
lungată neajunsuri în corelarea 
efectivelor cu volumul de lucrări, 
precum și In organizarea riguroasă 
a activității .formațiilor de muncă.

Cum menționam, ziua în care 
noua termocentrală din Oradea va 
pulsa primii ki-lowati-oră bate la 
ușă. Am prezentat succint unele 
„locuri înguste", tocmai în ideea 
abordării lor critice de către toți cel 
Implicați, a redfmensionăril efortu
rilor, mâl eu seamă că aceiași fac
tori au datoria să conlucreze mai 
strips, să accelereze ritmul de mon
taj Iia grupul nr. 2 In vederea dimi
nuării stocului de utilaje existent 
pe șantier, a recuperării răminerllor 
în urmă la această nouă capacitate, 
(loan Laza).

tn lumina indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la re
centa Consfătuire cu activul de 
partid ți cu cadrele de bază din a- 
gricultură, cooperatorii și mecaniza
torii din județul Olt acordă o mare 
atentie stringerîi la timp și depozi
tării in cele mai bune condiții a roa
delor toamnei. în ordinea priorități
lor se înscrie recoltarea florli-soa- 
relui, care s-a cultivat în acest an 
pe o suprafață de 31 850 hectare. 
Pentru buna desfășurare a lucrări
lor, comisiile de recoltare organizate 
la nivelul fiecărei unităti și subco
misiile pe culturi — in cazul de față 
pentru floarea-soarelui — urmăresc 
stadiul de coacere a lanurilor pe fle
care solă în parte, asigură buna or
ganizare a muncii in cadrul forma
țiilor mixte pentru recoltat și recti
ficat, transportul operativ al pro
ducției din cîrnp In baze și altele. 
Consemnăm clteva aspecte consta
tate pe teren.

în drum spre Radomireștl, consi
liul agroindustrial aflat spre extre
mitatea estică a județului, am re
marcat o prezență activă in lanurile 
cu floarea-soarelui a sute de oameni, 
a numeroase mașini. Intr-un lan de 
floarea-soarelui al C.A.P. Radomi- 
rești, după cum ne spune Marin Ma
nea, șeful fermei; nr. 3. se aflau la 
recoltat toți cooperatorii fermei. 
Aici s-a hotărit ca cea mai mare 
parte din cele 109 hectare cultivate 
să fie strlnsă manual. Ca atare, coo
peratorii taie cu secera capitulele și 
ie 'transportă la combine, pentru a fi 
treierate staționar. Se lucrează pe 
parcele, selectiv, pină la maturizarea 
uniformă, icînd vor intra combinele, 
lucrarea încheindu-se de obicei cu 
forțe exclusiv mecanice. La ferma 
nr. 1 din aceeași unitate. 1-am aflat 
pe Earbu Costache, președintele coo
perativei. agricole. Aici ni s-a spus 
că. în ziua anterioară, cei 56 coope

brăila: Legumele - livrate ritmic, 
potrivit graficelor

Recoltarea zilnică a legumelor, a 
fructelor și cartofilor, la nivelul 
graficelor stabilite, se situează in 
prim-pitanul priorităților lucrărilor 
care se desfășoară acum în agricul
tura județului Brăila. Grădinarii 
sint permanent Ia datorie. Zilnic se 
recoltează, se sortează și se livrează 
pentru piață și industrializare 1000 
tone tomate. 150 tone ardei. 350 
tone alte legume, 500 tone pepeni, ca 
și 250 tone cartofi de toamnă șl 50 
tone fructe. Pină în prezent, pe an
samblul județului au fost livrate la 
fondul de stat peste 65 000 tone le
gume. Au fost, de asemenea, expe
diate partenerilor externi peste 5 000 
tone legume și peste 500 tone fructe. 
Cu cele mai bune rezultate în ce 
privește îndeplinirea planului de li
vrări se înscriu cooperativele agri
cole Jirîă'U și Vișani, A.E.S.C. „1 
Mai", I.A.S. „Dunărea". Cooperati
vele agricole Roșiori și Ciocile, aso
ciațiile economice Bărăganu. „1 Mai" 
se achită cu maximă responsabili
tate și de sarcinile ce le revin în li
vrarea legumelor pentru aprovizio
narea Capitalei prin cele trei cen
tre de desfacere situate în diferite 
piețe. Numai în cursul lunii august, 
au fost livratg Capitalei peste 8 500 
tone legume ți 1 000 tone cartofi.

în grădinile de legume ale A.E.S.C.

suceava ; Toate resursele de furaje
-pe deplin valorificate

Alătur! de efectuarea altor lucrări 
agricole specifice acestei perioade — 
toate desfășurate in lumina indica
țiilor prețioase formulate de condu
cerea partidului la Consfătuirea cu 
activul de partid și cadrele de bază 
din agricultură — in județul Sucea
va se depun eforturi pentru asigu
rarea întregului necesar de furaje. 
Pentru hrftnirea animalelor, unită
țile agricole socialiste trebuie să de
poziteze, pentru perioada de stabu- 
lație, 96 800 tone fin, 358 400 tone su
culente ți 155 200 tone grosiere. Pină 
la începutul acestei luni, au fost de
pozitate 59 600 tone fin. 49 500 tone 
suculente și 44 576 tone paie. Desi
gur. aceste cantități sint ceva mal 
mari decit oele realizate în aoeeasi 
perioadă a anului trecut, dar ele 
sint sub necesarul stabilit. Cum se 
acționează pentru a asigura furajele 
pentru Întreaga perioadă de ștabu- 
lație ?

De la organele agricole de specia
litate aflăm că la fin. din coasa a 
doua, Ia finețe naturale și din coa
sele a doua și a treia, la trifoliene 
șl graminee perene vor mai rezulta 
13 700 tone. în ce mod se va acoperi 
deficitul de 23 500 tone 7 Tovarășul 
Valerian Milici, director cu produc
ția animalieră la direcția agricolă 
județeană, ne spune că vor fi depo
zitate 533 400 tone suculente, cu 
175 000 tone peste prevederi. în oe 
privește grosierele, se prelimină un 
deficit de 53 000 tone. Pentru a-1 
compensa, ca și anul trecut, eint 
adunate cantități importante de 
frunze și frunzare. Tot în acest 
scop, in actualitate este preluarea 
paielor din județele situate în su
dul țării, pentru care Ministerul 
Agriculturii a dat o repartiție de 
42 000 tone, din care 18 000 tone din 
județul Călărași și 19 000 tone din 
județul Constanța. în această pri
vință se constată unele neajunsuri. 
Astfel, județul Călărași a onorat re
partiția doar în proporție de 5,5 la 
sută, iar județul Constanta — 21 la 
sută. Deci, practic, unitățile agricole 

ratori din fermă au recoltat floarea- 
soarelui de pe aproape 10 hectare. 
S-a încercat să se lucreze și cu com
binele, dar umiditatea era sporită cu 
două-trei procente față de cea sta
bilită. De aceea, pină la ora 10 s-a 
reooltat manual și treierat staționar, 
iar după ce umiditatea a scăzut cele 
5 combine au intrat în lanuri. în a- 
cest fel se folosește fiecare oră din 
zi la stringerea recoltei de floarea- 
soarelui. După ora 11. unii dintre 
cooperatori au trecut la stringerea 
capitulelor rămase în urma combi
nelor. iar alții, peste 40 la număr, 
continuau recoltarea manuală. „Deși 
combinele nu au intrat in Ian decit 
mai târziu, mecanizatorii vor depăși 
norma, realizind împreună peste 35 
hectare — precizează președintele 
unității. Cooperatorii întregesc can
titativ lucrarea prin continuarea re
coltării manuale, iar calitativ prin 
rectificare și eliberarea terenului de 
tulpini, pentru a trece neîntârziat la 
arat in vederea însămîntării culturi
lor de toamnă".

Organizatorul de partid al consi
liului agroindustrial. Iile Matei, ne-a 
relatat că, în toate cele opt coope
rative agricole aparținătoare, se re
coltează intens floarea-soarelui. De 
ci ti va ani culturile sînt cuprinse in 
asolament de 5—6 ani, ceea ce per
mite o bună rotație a culturilor. în 
asolament. floarea-soareldl este cu
prinsă ca bună premergătoare pen
tru păioase, de aceea se urmărește 
urgentarea strângerii acesteia atît 
pentru prevenirea pierderilor, cit și 
pentru crearea frontului de lucru 
pentru Ineămînțarea păioaselor.

La cooperativa agricolă MihăeștI 
se proceda în alt mod. în cele două 
ferme, cu cite 125 hectare fiecare, 
cooperatorii recoltau manual, eșe-

Traian, alături de cel 700 lucrători 
din cele 7 ferme legumicole, zilnic 
participă la culesul legumelor peste 
300 de oameni. „Cantitățile recoltate 
ating ritmurile (prevăzute în grafic 
— ne spune inginerul Dumitru Ne- 
cula. directorul asociației. în ferme
le noastre există o bună organizare 
a întregii activități. Cele mai multe 
forte se află la culesul tomatelor 
de vară, cultivate pe 115 hectare, si al 
tomatelor timpurii de pe 40 hectare. 
De asemenea, avem suficiente forțe 
la recoltarea ardeiului gras pentru 
export, de pe 20 hectare, și a vinetelor 
de pe 10 hectare. Practic, am în
cheiat recoltarea cepei de pe cele 70 
hectare, care a fost livrată la fondul 
de stat".

Sezon de vlrf la recoltarea și li
vrarea legumelor și la I.A.S. „Du
nărea", unitate care cultivă 750 hec
tare cu legume. Aici muncesc 1 200 
lucrători sezonieri, la care se adaugă 
zilnic circa 600 de muncitori, elevi, 
militari. împreună cu directorul în
treprinderii, tovarășul Nicolae Po
pescu, trecem prin cîteva ferme. 
Pretutindeni întâlnim operativitate 
la sortare și livrare. întreaga acti
vitate este astfel organizată incit să 
se asigure îndeplinirea graficelor 
zilnice. Bunăoară, la ferma nr. 7, 
condusă de inginerul S'tancu Mazilu.

sucevene poț conta numai pe 10 000 
tone paie din alte județe. Aici șe 
mai adaugă greutățile inlîmplnate 
din cauza lipsei mijloacelor de 
transport. întrucît regionalele C.F.R. 
nu asigură vagoanele necesare, din 
cele 5 984 tone paie balotate și adu
se la rampele C.F.R. au ajuns in 
județ doar 1 386 tone.

Referindu-ne însă la acțiunile în
treprinse in județ pentru asigurarea 
furajelor în cantitățile prevăzute, 
trebuie să spunem că acolo unde 
s-a muncit cu răspundere s-au ob
ținut și rezultate mai bune. La coo
perativa agricolă Arbore s-au asi
gurat de la coasa intii 1 320 tone 
fin. După cum ne spunea președin
tele unității. loan Ruști, cooperato
rii au fertilizat tinetele cu îngrășă
minte organice și chimice si au co
sit, transportat și depozitat finul 
într-un timp record. Numai cu ate
lajele proprii ei au transportat. în 
șase zile, peste 1 300 tone fin. în 
plus, aici s-au construit trei finare, 
în care acest prețios furaj se păs
trează foarte bine. Aoordind atenția 
cuvenită furajării animalelor, coo
perativa agricolă din Arbore obține 
producții mari de lapte. Faptul că 
pină acum s-au realizat cite 3 500 litri 
lapte de la fiecare vacă constituie 
o garanție că. in acest an. se va de
păși pragul celor 5 000 litri, asa cum 
a hotărit adunarea generală.

în timpul raidului nostru am po
posit și la cooperativa agricolă Emil 
Bodnaraș. Aici se transportau cu 
atelajele ultimele cantități de paie. 
Din producția proprie s-au asigurat 
pină acum 400 tone fin și 600 tone 
pate. Necesarul este de 1 200 tone 
fin, 1 950 tone grosiere șl 6 100 tone 
suculente. Inginerul Nicolae Seser- 
man, președintele unității, ne spu
nea că din coasa a doua se vor mai 
obține 400 tone fin. realizîndu-se 
66 la sută din neoesar. Se vor de
pozita însă cantități mai mari de 
grosiere și suculente, existând posi
bilități reale în acest sens. Aici 
neajunsul este că există diferențe 
mari între cantitățile de fin depozi

zind capitulele în saci, pe oare îi în
curcau in atelaje. Fiecare căruță, su- 
prainălțată cu rame, transporta mai 
bine de 200 saci, iar aceștia erau 
descărcați direct in hederul unei 
combine ce treiera staționar, d'escăr- 
cînd semințele din buncăr în cuplul 
de remorci, iar capitulele și pleava, 
alături, direct în baza furajeră. „Ne
cesitatea de a completa furajele 
pentru cele 800 taurine și 1 500 oi ne 
obligă să folosim toate resturile ve
getale" — ne-a precizat Emilia Soa
re, primarul comunei, care era pre
zentă la acest loc de muncă.

în mod asemănător se acționa și 
la Crăciunei, Spriricenata. Frunzaru, 
Bușea, din consiliul agroindustrial 
menționat, ca și în alte unități agri
cole din județ.

Având în vedere că ne mari supra
fețe această cultură a dat în copt, se 
impune ca lucrările să fie mult in
tensificate. generalizindu-se. în acest 
scop, metodele bune de lucru practi
cate în unitățile agricole fruntașe la 
recoltat. (Mlhal Grigoroșcută).

muncesc cu sîrg peste 500 de oa
meni. Nițmai de aici, din cantitatea 
de aproape 4 000 tone legume pe total 
I.A.S., s-au livrat la fondul pieței 1 500 
tone de legume, din cane la export 
peste 260 tone tomate și ardei gras.

De reținut dă in această perioadă 
de vîrf pentru stringerea și livrarea 
produselor legumicole, in ajutorul 
grădinarilor brălleni vin, zilnic, mii 
de oameni al muncii din unitățile 
social-economice ale municipiului 
Brăila. (Candiano Priceputul.

tate in ceje trei ferme zootehnice 
ale cooperativei agricole. De exem
plu, la ferma Iaslovăț sint depozi
tate 200 tone, iar la ferma Mtlișăuti 
— numai 53 tone. Nu era mai bine 
oa distribuirea acestora să se fi fă
cut încă de acum. în funcție de nu
mărul animalelor din fiecare fermă?

Eforturi mari pentru asigurarea 
furajelor trebuie să depună si coo
peratorii din Volovăt. Siminioea. 
Drăgoeștl, Stroești, Cornu Luncii și 
Horodniceni, care au însămlntat tri
foiul in cultură ascunsă și nu in 
cultură pură, cum au indicat orga
nele de specialitate. Astfel. în loc 
să se obțină două coase, s-a realizat 
doar otavă in miriște. La aceasta se 
adaugă și faptul că unele coopera
tive agricole, cum sînt cele din Fo- 
răști, Volovăt Și Drăgoești. n-au re
coltat șl depozitat la timp finul, din 
care cauză s-au înregistrat pierderi. 
Iată de oe este necesar ca, in conti
nuare, pe tot parcursul toamnei, 
aoeste unităti, precum și altele afla
te într-o situație asemănătoare, să 
acționeze cu mai. mult spirit de răs
pundere și să adune și depoziteze 
toate resursele vegetale care pot fi 
folosite in hrana animalelor. (Sava 
Bejinariu).

Frunza.ru
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Omul cu care discutăm 
azi, Nicolae Maier, directo
rul întreprinderii de țevi 
din Zalău este, Indiscuta
bil, un bun specialist me- 
talurg. Dar, ne permitem 
să observăm, el profesea
ză, în același timp, și cu 
deosebit succes, ingineria 
cu mult mai complexă a 
modelării conștiințelor. In
ginerul Nicolae Maier a 
lucrat mai întîi la între
prinderea de sîrmă din Bu
zău. Apoi a fost directorul 
întreprinderii de conduc
tori emailați din Zalău. A 
preluat această funcție de 
pe cînd întreprinderea se 
afla la stadiul de... funda
ție. Urma să fie una dintre 
cele mai moderne din în
treaga industrie româneas
că. Ceea ce a și devenit în 
scurt timp. Acum 
ani, Nicolae Maier 
numit să conducă și 
dreseze o altă nouă 
prindere metalurgică în a 
cărei funcționare se înre
gistrau atunci serioase de
ficiențe. Maler și-a înde
plinit misiunea astfel in
cit, după trei ani, între
prinderea de țevi a ocupat 
locul trei în întrecerea so
cialistă pe ramură. Ideile, 
întîmplările și situațiile 
care le vom evoca în 
ceastă convorbire vor fi, 
mod deosebit, legate de 
ceastă ultimă perioadă...

— Mi-ați spus că v-ațl 
bizuit întotdeauna pe ma
xima încredere în oameni.

— In toată activitatea 
mea de 27 de ani ca ingi
ner în metalurgie, în co
lective mari, n-am văzut 
niciodată un om incapabil. 
La începutul activității 
mele, la Buzău, aveam în 
secție un tânăr pe care îl 
plimbau toți dintr-o echipă 
într-alta, de la un loc de 
muncă la altul. Spuneau 
că nu-i bun de nimic. M-a 
intrigat povestea asta. Cîte
va zile mi-am tot făcut de 
lucru pe lingă el și-am 
discutat. „Tu, de fapt, ce 
crezi că ai ști să faci ?“ A 
reieșit că ar ști să organi
zeze transportul colacilor 
de sirmă de la o mașină la 
alta. Avea și niște idei... 
„Bine — i-am spus — fă 
treaba asta11. Ei bine, mi
nuni a făcut acolo băiatul. 
Cazul acela, apoi altele și 
altele de același fel mi-au 
dat convingerea de care 
v-am vorbit.

— Se poate înțelege din 
asta că nu de puține ori ați 
avut de redistribuit oameni 
ca să poată fi așezat fie
care... unde trebuie, potri
vit capacității sale. Vorbi- 
ți-ne despre cazul cel mai 
elocvent.

— Cazul cel mai elocvent 
e legat și de situația cea

— O clipă ! Cum rămîne 
cu afirmația că n-ați văzut 
niciodată un om incapa
bil ?...

— Rămîne așa cum 
zis. Plecînd de la —, 
omul și-a gftsit locul po
trivit, în meseria lui, la o 
altă întreprindere. Și mun
cește și azi făcînd exact... 
ce este capabil să facă. O 
mie de argumente pledea
ză pentru această idee, a 
corectării hotărîte a erori
lor prin care competențele 
au fost... încurcate. Dacă 
această întreprindere a fost 
într-un timp scurt redre-

am 
noi,

Întregii acțiuni de așezare 
a muncii pe temeiurile teh
nicității și rigorii profesio
nale. Alte exemple : am 
analizat compartiment cu 
compartiment și am văzut 
că șef al serviciului pro
ducție era o femeie care, 
acolo, nu avea ce căuta. 

1 Avea, In schimb, reale în
sușiri pentru activitatea 
comercială. Am pus-o să 
răspundă de export. Este 
excelentă acolo. Analizin- 
du-i pe maiștri — am gă
sit și meșteri foarte buni, 
bine așezați la locurile lor, 
dar și unii care erau fie in-

ORIZONTUL MUNCII,
orizontal competenței

cîțiva 
a fost 
să re- 
între-

pe 
a- 
în

și cutezanței creatoare
mai complicată prin care 
am trecut : atunci cînd am 
fost numit aici la țevi... 
Eram supărat... că trecu
sem de la o unitate frun
tașă, la una... în sfîrșit... 
In prima zi aici i-am spus 
inginerului-șef : „Vino cu 
mine, vreau să cunosc și eu 
fabrica. Ce e mai deose
bit ?“ „Mai... deosebit e că, 
de la o zi la alta trebuie să 
pice cuptorul rotativ, e pe 
ducă...". „Dar, e nou, nu ?“. 
„Nou, dar prost întreți
nut". Am coborît în subso
lul cuptorului. Am găsit 
mizerie, nici becuri nu 
erau, am luminat cu o lan
ternă... Și doar acolo se 
aflau cele mai importante 
mecanisme ale cuptorului. 
„Nu l-ați tras la răspunde
re pe șeful secției ?“. S-a 
lăsat o tăcere suspectă. Am 
convocat imediat o exper
tiză tehnică. Apoi m-am 
dus la șeful secției. „Deci, 
din cauza dumitale, m-au 
mutat pe mine aici..." 
V-am spus că eram supă
rat. Am descoperit că res
pectivul era maistru. Dar 
nu în profesia cerută acolo, 
în plus, nici nu prea lucra
se în meserie. Cum ajun
sese șeful celei mal impor
tante secții din uzină, nu 
știu... După o ședință a 
C.O.M., am convocat adu
narea generală a oameni
lor muncii din secție, a 
doua zi dimineața. S-a pre
zentat raportul comisiei 
de expertiză și adunarea a 
hotărît ca șeful secției să 
fie destituit...

sată și adusă la stadiul de 
fruntașă pe ramură’au fost 
la mijloc și măsuri tehni
ce, desigur, dar, în mare 
parte, cuvîntul și l-a spus 
reașezarea oamenilor pe 
posturi pe criteriul com
petenței. Iar aceasta nu 
este o simplă operație ad
ministrativă. Ci, în cel mai 
direct mod, una de ordin 
moral. Pe cît de grea, pe 
atît de necesară. Am o sută 
de exemple ; cu care să 
încep ?

— Nu știu.
— După un timp, cînd 

am cunoscut aici mai bine 
oamenii și situațiile, am 
avut o discuție la comite
tul de partid... Era în pe
rioada pregătirilor pentru 
adunările de dare de sea
mă și alegeri... Am spus că 
această acțiune trebuie 
condusă în așa fel Incit co
muniștii să-și aleagă se
cretarii de organizații pe 
aceia dintre ei care sînt și 
cei mai competent! profe
sional. Pentru că principa
lul nostru obiectiv atunci 
era redresarea producției. 
Iar asta cerea, și pentru 
munca politică, o conduce
re în deplină cunoștință de 
cauză. Nu era o acțiune de 
„Hei-rup !", ci una de dis
ciplină, de rigoare, de cu
noaștere tehnică. Șl doar 
cîteva luni de la alegeri, 
noii secretari de partid, 
care erau și „ași" în mese
riile lor, au dovedit cît de 
bună fusese alegerea. Or
ganizațiile de partid au 
devenit, efectiv, motorul

suficient pregătiți profe
sional, fie că nu-și dădeau 
interesul, nu stăpîneau an
samblul atribuțiilor unui 
maistru, ori nu știau să 
lucreze cu oamenii. A ve
nit unul la mine : „Eu nu 
mai lucrez cu formațiile 
astea de tineri... Nu mă în
țeleg cu ei. Ori îi schimbați 
pe ei. ori pe mine...", „Ei 
ce spun?" „Păi da, ce. vă 
luați după ei? Ei spun că 
eu n-aș fi bun. Dar.,, mă 
cunoașteți- Meseria o știu 
mai bine decît toți". „Te 
vom schimba pe tine, pen
tru că, se vede treaba, nu 
știi să lucrezi cu oamenii 
tăi. Un maistru bun n-are 
voie să spună că nu se în
țelege cu oamenii, iar cind 
oamenii spun că nu ești 
bun, trebuie să-i crezi". 
Am pus în loc pe un 
maistru tânăr. Și treaba a 
mers de minune în acele 
formații. Ceea ce a dove
dit că, într-adevăr, fostul 
maistru, bun profesionist 
de altfel, trebuia, Intr-ade
văr, schimbat...

Despre unul aflu că nu 
s-a mirat cînd l-am scos 
de pe o funcție, ci cînd 
l-am numit acolo... „Și de 
ce n-ai venit să spui ?“. 
„N-am avut putere". „Dar 
puterea de a vedea acum 
cît de mult a dăunat acest 
fapt producției, colectivu
lui, o ai ?“. „Aveți drepta
te — a zis — nici ăsta nu 
mi-e ușor..." Am trecut-o 
la capitolul lecții primite 
și mi-am zis că trebuie să

fiu încă mai atent 
„războiul" ăsta al așezării 
competențelor la locul lor...

— Șl ce alte „războaie" 
ați mai dus ?

— N-au fost războaie. 
Poate doar niște... campa
nii. Așa a fost aceea pen
tru dobîndirea, de către 
colectiv, a încrederii în 
sine, după o lungă perioa
dă de insuccese, de inefi
cientă. Pentru că, în atari 
situații, e ușor să se insta
leze, să-i zicem așa, o re
semnare colectivă. Oamenii 
spuneau : „E greu la noi, 
orice am face..." Sigur, 
ne-am luptat să spulberăm 
această părere, să 
năm starea de 
Și, ca să izbutim 
un fapt, un suport propul- 
sor al acestei ambiții, ceva 
care să redea sentimentul 
încrederii... Am găsit că 
acest fapt ar fi con
centrarea pe... export. Pe 
cîteva produse de mare 
tehnicitate și cu mare cău
tare la export. Am căutat, 
am identifjcat aceste pro
duse, am concentrat cîteva 
luni toată atenția și efor
turile tuturor în această 
direcție. Compartimentul 
de concepție, cele tehnice, 
apoi de la primul pînă Ia 
ultimul atelier au muncit 
aproape exclusiv pentru 
asta. Control și asistență 
tehnică zi și noapte. Și-am 
ieșit la export. Chiar cu 
mare succes. Cînd a venit 
prima confirmare scrisă a 
succesului — era o scri
soare de la un beneficiar 
— am citit-o colectivului... 
Brusc s-a schimbat atmos
fera, o însuflețire genera
lă... Parcă și călcătura oa
menilor noștri, ținuta lor, 
au devenit altele... Era pri
mul indicator care începu
se să iasă... Au început 
apoi să iasă șl altele... 
Deci, ce lipsise înainte 7 
Un ideal imediat și con
cret. o țintă și încrederea 
că poate fi atinsă. Fusese
ră mereu criticați, 
veniseră 
Privirile 
pămînt. oamenii au început 
să vadă adevărata lor sta
tură... Pentru că, așa cum 
spune mgreu, cum a spus-o 
și la Congresul educației 
politice și culturii socialis
te, secretarul general al 
partidului, orizontul mun
cii este un orizont moral, 
al încrederii, al competen
ței și cutezanței. Oamenii 
noștri au început atunci să 
vadă că merg pe drumul 
bun. Mal ușor s-au limpe
zit toate. Mai ușor s-au 
ales apele, cum se spune. 
A fost momentul nostru 
de răscruce. începutul... 
victoriei.

— Cred că aici se încheie 
perfect convorbirea noas
tră. Vă mulțumesc.

Mihai CARANFIL

întro- 
ambiție... 

ne trebuia

acum
primele laude, 
s-au ridicat din

TEATRUL Șl PUBLICUL t

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ
un vast laborator de cercetare

Galațlul are o puternică 
bază materială în lomeniul 
cultural : teatre, muzee, 
biblioteci, case. de cultură, 
cinematografe, cămine cul
turale etc. — fiecare cu 
rolul și importanța sa în 
diversificarea și ridicarea 
necontenită a calității 
vieții spirituale. în rîndu
rile de față ne vom referi 
la rolul și activitatea Tea
trului dramatic.

Ideea înființării teatrului 
a fost vecină de gind cu 
ideea reconstruirii orașu
lui, iar inaugurarea sa 
efectivă, în 1955, a coincis 
cu ridicarea primelor con
strucții industriale și edili
tare care au marcat re
nașterea — cu totul strălu
citoare sub auspiciile ceiei 
mai drepte orinduiri — a 
vechii urbe. Apoi, teatrul, 
orașul, industria, oamenii 
săi au crescut împreună 
— influențindu-se in mod 
firesc. Și fertil. Se poate 
afirma astăzi, fără a fi 
acuzați de exagerare, că — 
intr-o măsură — rezultate
le de ansamblu ale dezvol
tării județului, rezultate 
pozitive, remarcabile in 
multe domenii, includ șl 
eforturile teatrului, ale oa
menilor săi. „Scena gălă- 
țeană, afirma artista 
emerită Dina Cocea, s-a 
dovedit o tribună activă în 
lansarea unor piese româ
nești. Această instituție 
are deja o personalitate 
artistică distinctă in peisa
jul teatral național, prin 
orientarea repertoriului, 
prin acțiunile de prestigiu 
ce înnobilează continuu 
scena gălățepnă și activita
tea inimoșilor ei slujitori".

In cifre argumentele în
seamnă : circa 200 de pre
miere, aproape 10 000 de 
spectacole, mai mult de 2.5 
milioane spectatori în 
cei 32 de ani care au trecut 
de la înființare. Ultimii 
zece dintre aceștia au fost 
marcați de găzduirea „Co
locviului național despre 
arta comediei", manifesta
re care va atinge în 1987 
ediția a șaptea. „E pentru 
prima oară cînd are loc la 
noi un festival al spectaco
lelor comice, cu participări 
din întreaga țară, menționa 
Valentin Silvestru la

prima ediție a acțiunii. E 
prima dată cind aprecierile 
asupra acestor spectacole, 
ierarhizările 
de distincții 
sînt efectuate 
tiv alcătuit 
activiști culturali, proiec- 
tanți și constructori de 
nave, siderurgiști. oțelari, 
esteticieni, profesori uni
versitari, eroi ai muncii so
cialiste — și cu o adecvare 
perfectă la realitate1’.

Așadar, mereu raporta
rea la realitatea imediată. 
Pentru că nu puține din
tre cele 200 dș premiere 
au văzut lumina rampei

șl acordarea 
și mențiuni 

de un colec- 
din critici.

M. Bulgakov, „Unchiul 
Vanea" de Cehov, „Cetă
țeanul invizibil" de D. So
lomon după Ilf și Petrov 
ș.a.), premii acordate ac
torilor Mihai Mihail, Mi
tică Iancu. Carmen Maria 
Strujac, Liliana Lupan, 
Ioana Cițta Baciu, Marga 
Georgescu, Gheorghe V. 
Gheorghe etc., scenografu
lui Victor Crețulescu ș.a. 
alcătuiesc un palmares im
presionant, o dreaptă re
cunoaștere a meritelor in
contestabile ale acestui co
lectiv integrat cu inima și 
cu viața sa întreagă în 
marele efort al Galațiului

Însemnări din municipiul Galați

în unități Industriale de 
prestigiu, precum Combi
natul siderurgic, întreprin
derea „Laminorul". Șan
tierul naval șa. Lumina 
rampei îmbinîndu-se feri
cit cu incandescenta apro
piată a otelului, scenogra
fia spectacolelor împrumu
tând siluetele navelor.

Premiile au venit firesc, 
drept o Împlinire a muncii. 
De la cea dintâi distincție 
— primită în 1956 (premiul 
I la Decada dramaturgiei 
originale) 
Luciei Sturdza 
pînă la cele 
tima ediție a 
lui 
României", se 
răsplata activității 
colectiv care nu și-a cru
țat nici forțele, nici talen
tul în vasta și dificila 
întreprindere de educare 
prin artă. Spectacolele pre
miate în etapa republicană 
a Festivalului național 
„Cîntarea României" („Ru
găciune pentru un disc- 
jockey" și „Hoțul de vul
turi" de D. R. Popescu, „O 
casă onorabilă" de Horia 
Lovinescu), montările dis
tinse în cadrul edițiilor 
„Colocviului despre arta 
comediei" („Scene din via
ța unui bădăran" și „Fata 
morgana" de D. Solomon, 
„Bocet vesel pentru un fir 
de praf rătăcitor" de 
Siito Andras, „Țarul Ivan 
își schimbă meseria" de

național

sub semnătura 
Bulandra — 
de la ul- 

Festivalu- 
„Cintarea 

află însăși 
unul

cinema
O Pădurea de fagi — 15.30; 17,45; 20, 
B.D. la munte și Ia mare — 9; 11; 
13.15 : LUMINA (14 74 16)
O Viată particulară (..Retrospectiva 
filmului sovietic"): STUDIO (59 53 15) 
— 9.30; 11,30; 13.30: 15,30; 17,30: 19.30 
O B.D. la munte și la mare : FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11 ; 13,30; 15,30; 
17.30: 19,30
O (50 43 58)Viraj periculos: BUZEȘTI

15; 17: 19.15
Anotimpul iubirii : LIRA 
15: 17: 19
Păcală : DRUMUL SĂRII
15: 18,15
Calculatorul mărturisește. Un om 
loden : FERENTARI (80 49 85) —

15; 18.15
e Cuibul de viespi: VOLGA (79 71 26) 
- 9: 11; 13; 15; 17; 19

e

in

(31 71 71)

(31 28 13)

pe multiple 
nu in ultimul 
spiritual, 
teatrul a an-

de afirmare 
planuri și, 
rind, pe cel

De curînd. 
gajat doi talentați regizori
tineri, care, împreună cu 
scenografii Victor Crețu
lescu și Adriana Grand, 
beneficiind de experiența 
și de maturitatea artistică 
a întregului colectiv artis
tic, oferă garanția unor 
montări atractive, intere
sante în viitor. Care viitor 
nu este deloc departe. în
trucît, acum, se află In re
petiții „Noaptea încurcătu
rilor" de O. Goldsmith (re
gia : Victor loan Frun
ză, scenografia Adriana 
Grand) și „Ex“ de Aldo 
Nicolaj (regia : Carmen 
Veștemeanu, decorul Vic
tor Crețulescu) — lucrări 
care vor 
repertoriu : 
răscruce" de 
nescu, „Io, 
vod" de 
„Dulcile, 
de Dina Cocea, ...
de Ion Luca, „Cel ce e laș 
în dragoste" de Illăs Endre 
ș.a., spectacole diverse ca 
gen și montare, după gus
tul, preferințele, 
ales cerințele 
a publicului.

„Tot ce am 
vom realiza ii 
publicului, 
partener, dovada concretă 
a existentei noastre tea-

întregi actualul 
„Hanul de la 

Horia Lovi- 
Mircea Voie- 

Dan Tărchilă. 
amare bucurii" 

„Morișca"

dar mai 
de educație

realizat șî 
este dedicat 

marele nostru

trale. A rămîne în con
știința publicului este răs
plata cea mai vie a unui 
slujitor devotat al scenei ; 
de aceea lui îi dedicăm tot 
zbuciumul nostru creator, 
pentru el aprindem floarea 
pasiunii în templul Tha- 
liei, prezența și reacția Iui 
constituind măsura împli
nirilor și neimplinirilor 
noastre" — ne spunea 
Mihai Mihail, directorul 
teatrului.

într-adevăr. a rămîne in 
conștiința publicului con
stituie un argument pu
ternic că teatrul își înde
plinește misiunea sa edu
cativă, de modelare a con
științei, de participare la 
formarea omului nou. în 
cuvintarea rostită la cel de 
al III-lea Congres al 
educației politice și cultu
rii socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
că : „avem nevoie de pie
se de teatru, de filme cu 
un conținut mai angajant, 
care să reflecte eroii noi ai 
patriei, eroii uriașelor 
transformări revoluționa
re și ai realizărilor din 
patria noastră". Iată calea 
pe care și teatrul din Ga
lați, alături de toate insti
tuțiile artistice din țară, 
poate și trebuie să se în
scrie mai ferm, cu contri
buții mai. marcante la 
educarea oamenilor prin 
aducerea pe scenă a pro
blematicii majore a zilelor 
noastre, a eroilor autentici, 
a revoluționarilor de azi, 
angajați în munca eroică 
de transformare a țării. Cu 
atît mai actuală este 
această misiune pentru o 
instituție artistică din Ga
lați. puternică zonă mun
citorească, zonă care a cu
noscut, in acești ani. mart 
transformări economice, 
industriale, edilitare, trans
formări datorate oameni
lor, muncii lor eroice, 
abnegației șl devotamen
tului lor. Pe reflectarea 
puternică a vieții acestor 
oameni în piesele puse în 
scenă se bazează și creș
terea eficienței educative 
a activității artistice a tea
trului gălățean.

Dan PLAJEȘU
corespondentul „Sclnteii*

13,06 Telex 
13,05 La sfîrșit

color) 
14,45 Săptămîna 
15.00 închiderea 
19.00 Telejurnal

Teleenclclopedla (color)
Concursul de creație și interpre
tare de muzică ușoară româneas
că — Mamaia — 1987 (color). Se- 
lecțiuni din spectacolul de gală 
Film artistic. „Nestemata 

22,20 Telejurnal 
22.30 închiderea, programului

de sâptămînfi (partial

politică 
programului

19.20
19,45

în climatul spiritual de puternică 
emulație creatoare adus de Con
gresul al IX-lea al partidului, în 
întreaga noastră viață spirituală, 
la procesul complex de integra
re a învățămîntulut cu cerce
tarea științifică și producția, nu
meroși sînt profesorii din școlile de 
toate gradele care și-au afirmat 
vocația de cercetători în domeniul 
tuturor disciplinelor din programele 
analitice. Nu numai profesorii, ci și 
elevii și studenții care activează în 
cercurile științifice integrate, pregă
tind comunicări, proiecte sau lucrări 
de diplomă remarcabile. Astfel, 
școala românească modernă a de
venit un vast laborator de cerce
tare științifică ale cărui rezultate au 
o pondere deosebită în dezvoltarea 
științei, a tehnicii și a culturii na
ționale. Din multitudinea aspectelor 
la care ne-am putea referi, vom 
stărui in rîndurile de față asupra 
unor cercetări din domeniul filologic, 
concretizate în lucrări de diplomă 
sau .în lucrări metodico-științifice 
pentru obținerea gradului I în învă- 
țămînt, sub îndrumarea cadrelor 
didactice de la Catedra de literatu
ră a Universității din București.

Tematica acestor lucrări a fost 
concepută ca să poată veni în întâm
pinarea nevoilor spirituale ale so
cietății noastre 
Iul ei stadiu de 
coordonată a ei 
parea pentru 
rolului literaturii române, al limbii 
naționale în educarea patriotică, 
estetică și comunistă a tinerelor ge
nerații. Pornind de la o idee cen
trală din programul partidului nos
tru — In a cărui concepție educarea 
conștiinței patriotice găsește un su
port solid în studierea și cunoaș
terea literaturii și limbii române, a 
Istoriei patriei, a trecutului glorios 
de luptă a poporului și partidului, a 
tradițiilor revoluționare — numeroși 
profesori aleg ca temă pentru lu
crarea de gradul I : cultivarea pa
triotismului socialist, revoluționar, 
prin predarea lecțiilor 
literatură română sau 
marea lecturii și a 
extrașcolare a elevilor, 
lucrări se analizează cu competentă 
aspectele metodice ale predării lite
raturii române, se propun metode 
noi, moderne, bazate pe mijloace au- 
dio-vizuale, pe împletirea armonioa
să a acestora cu mijloacele tradițio
nale care rezistă timpului șl care au 
fost practicate și verificate îndelung 
în procesul predării. în același timp, 
se comentează cu gust critic valoarea 
estetică a textelor din antologii și 
manualele didactice, de la literatura 
populară pînă la cele scrise de crea
tori contemporani, sub semnul ideii 
că educația patriotică și estetică 
este un proces complex și vast care 
se desăvirșește pe tot parcursul șco
larității, de la grădiniță la Universi
tate.

Cu grijă pentru „hrana spirituală" 
a tineretului, 'autorii unor astfel de 
lucrări demonstrează concret ldeea 
că numai tema unei lucrări, oricît 
de actuală și de importantă ar fi, 
nu are eficiență în procesul instruc- 
tiv-educativ și de plămădire a con
științei socialiste decît în prezența 
valorii artistice Intrinsece. De aici 
răspunderea autorilor de manuale 
față de textele propuse a fi citite 
și studiate, precum și a acelora care 
recomandă lectura extrașcolară. Ma
nualul de literatură română e car
tea de căpătii a unui ofn și pentru 
mulți pe viață, aceea el este

socialiste, !n actua- 
dezvoltare. O primă 
o reprezintă preocu- 
marcarea locului și

de limbă ți 
prin lndru- 
activităților 

In astfel de

Incompatibil cu textul literar de sla- 
cu 
și

bă calitate, sociologizant sau 
textul estetizant, suficient sieși 
fără nici un mesaj.

Trebuie să remarcăm faptul că 
Rsemenea lucrări se fac și propuneri 
judicioase de înlocuire a unor texte 
și chiar a unor autori care n-ar 
trebui să rămină pe viață în ma
nuale ca elementele in tabloul lui 
Mendeleev. Se cere, cu argumente 
pedagogice serioase în atare lucrări 
pline de sugestii, ca la noile ediții 
să se înlocuiască unele opere și 
unii autori pentru a se arăta elevilor 
din diverse generații bogăția și di
versitatea literaturii române și pen
tru a veni în întâmpinarea unor noi 
necesități spirituale ale societății 
actuale. Gustul cîtorva oameni, au
tori de manuale, nu poate fi impus 
pentru decenii. De aceea, propune
rile de schimbare și îmbogățire a 
manualelor și cu alți autori și cu 
alte opere, fără a afecta bugetul de 
timp al elevilor și a spori volumul 
orelor, mi se par binevenite. Astfel 
s-ar pune mai multe opere și 
scriitori de prestigiu în circuitul va
lorilor studiate în școală, s-ar evita 
crearea unor ierarhii false sau, în 
orice caz, incomplete, parțial arbi
trare, cu efectul ignorării unor scrii
tori valoroși și a unor opere cu mesaj 
umanist, patriotic, expresii artistice 
înalte ale epocii noastre socialiste. 
Autorii1 unor astfel de lucrări arată, 
pe bază de sondaje în rîndul elevi
lor și al profesorilor, cît de imperios 
necesară este dinamica primenirii 
manualelor școlare de literatură 
română actuală.

Propunînd studierea unor scriitori 
contemporani, mai precis a unor 
opere valoroase, de stringentă ac
tualitate, datorate unor poeți — ab
senți din manuale, dar care au scris 
o frumoasă poezie patriotică și de 
meditație filozofică — sau a unor 
prozatori implicați prin scrisul lor 
In problematica fundamentală a 
poporului, se face justa precizare că 
nici aceștia nu trebuie să devină 
prezenți de drept și pentru tot
deauna In manualele școlare și în 
programele analitice. întrucît litera
tura românească, atît de bogată și cu 
o istorie de cîteva secole, nu poate 
încăpea în întregimea ei între co- 
perțile unor manuale școlare, pre
văzute a fi studiate Intr-un număr 
limitat de ore, e firesc, exceptând 
marii scriitori, ca interesul pentru 
ceilalți să se orienteze felurit, de Ia 
generație la generație.

Analizlnd cu finețe și talent opere
le propuse a fi In atenția școlii, au
torii unor astfel de cercetări, profe
sori In Invățămlntul mediu, trag con
cluzia că eroii unor astfel de lu
crări, eroii de astăzi ai poporului 
nostru, al căror front de luptă și ac
țiune îl 
ogorul, 
nu sînt 
cel din 
căror fapte fac să vibreze întreaga 
noastră ființă. Ei stăruie In argu
mentația lor asupra faptului că vi
tejia, demnitatea celor de astăzi se 
concretizează In disciplină, iniția
tivă, spirit creator și întreprinzător. 
Astfel de eroi apără cuceririle revo
luționare ale poporului și văd îm
plinirea personală indisolubil legată 
de împlinirea idealurilor întregii so
cietăți. Sînt eroi exemplari, care 
ajută școala în procesul de educare 
comunistă și patriotică a elevilor. 
Multi autori de lucrări de gradul I, 
apreciind rolul curentelor de avan
gardă în evoluția literaturii, sînt

In -

constituie fabrica, uzina, 
laboratorul sau biblioteoa 
eu nimic mai prejos declt 
alte timpuri de glorie, ale

20,40

Casa de culturâ din Orșova Ion DRAGAN

(Urmare din pag. I)

• B.D. Intră In acțiune : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Declarație de dragoste : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19
• A doua variantă : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Comandă urgentă. Luminile din
larg: PROGRESUL (23 94 10) — 15;
17; 19
• Cu orchestra pe strada principală: 
VICTORIA (16 28 79) — 9: 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20
• Program special pentru copil «I 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13: 15: 17: 19
0 Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.30; 14; 17; 19,30
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 12,15; 16: 19.15
• Hilda : VIITORUL (10 67 40) — 151 
17: 19
• O farsă pentru cuscru 1 MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19

• Faraonul : CULTURAL (83 50 13) —
9: 12; 16; 19
• Jandarmul șl Jandarmerițele t
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19

te a t r
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Atelier) : Idolul și Ion Anapoda — 
18.30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul șL_ femeile — 19
• Teatrul Giuleștl ((sala Majestic. 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
te" (15 56 78. grădina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19,30
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Hai eopU Ia joc — 9,30

niile de activitate, în toate 
locurile de muncă, avem 
tot ce ne trebuie pentru 
realizarea planurilor noas
tre. Aceasta reflectă, pe de 
o parte, realismul planuri
lor — fiâ ele de scurtă du-, 
rată sau de perspectivă — 
iar, pe de altă parte, faptul 
că acum depinde de noi 
toți, de activitatea tuturor 
oamenilor muncii ca pro
ducători, proprietari si be
neficiari ai construcției so
cialiste. ca realizarea aces
tor planuri îndrăznețe să 
fie dusă la capăt, in cele 
mai bune condiții. Aoeasta 
înseamnă. o superioară ati
tudine față de muncă, creș
terea pregătirii profesio
nale. o etică nouă, socia
listă. privirea intereselor 
personale prin prisma ce
lor generale, ale întregii 
societăți. De aici rezultă 
marea importanță, a educa
ției multilaterale a oame
nilor. a formării omului 
nou, cu un înalt orizont de 
cunoștințe, mai bine pregă
tit pentru viață, pentru 
viitor, pentru marile obiec
tive ce vor situa țara noas
tră pe noi trepte de pro
gres și civilizație. Alături 
de alți factori și mijloace, 

^arta este chemată, așa cum

sublinia In magistrala 
ea cuvin tare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să for
meze acest om nou, omul 
societății de azi și de 
mîine.

In ce constă forța, pu
terea artei, a literaturii de 
a contribui la modelarea

multă grijă față de densi
tatea plantelor, va sesiza 
mai bine importanța pre
ciziei de microni, se va a- 
pleca cu mai multă grijă 
să asculte o inimă, desigur 
dacă și inima lui va vibra 
la1 vreo poezie, dacă eroul 
vreunui roman l-a îmbăr-

de părere, în mod judicios, că 
prezenta acestora în manualul de 
literatură română este exagerată, 
în raport cu bugetul de timp și cu 
prezența orientărilor fundamentale 
ale literaturii române. Și eu sint de 
părere că un elev trebuie să cu
noască experiențele care s-au făcut 
în literatura română potrivit cu im
portanța lor reală, mai mică sau 
mai mare, cu rolul diferit jucat în 
evoluția organică a creației noas
tre literare.

în același tâmp, profesorii semna
lează, pe drept cuvînt, ca pe o ca
rență, absența din manuale a unor 
mari scriitori, unii de prestigiu in
ternațional, precum Panait Istrati, 
Aron Cotruș, Nicolae Iorga ș.a.

Foarte interesante și solide lucrări 
metodico-științifice se preocupă de 
integrarea cunoștințelor de istorie 
și cultură locală în procesul didactic 
și în activitățile educaționale. Im
portanța unor astfel de preocupări 
nu se mai cere demonstrată teoretic 
aici. Profesori din județul Dîmbo
vița, bunăoară, au realizat lucrări 
convingătoare pe aoeastă temă, adu- 
cînd contribuții substanțiale la cu
noașterea unor scriitori născuți, 
crescuți, formați sau „adoptați" pe o 
perioadă de tâmp de plaiurile 
dîmbovițene. Se insistă, astfel, din- 
tr-un unghi nou asupra unor scrii
tori ca Udriște Năsturel, Ienăchiță, 
Alecu, Nicolae, Iancu Văcărescu, 
I. H. Rădulescu, Vasile Câriova, Gri- 
gore Alexandrescu, I. L. Caragiale, 
Elena Văcărescu, Al. Brătescu Voi- 
neștl, I. ■ C. Vissarion, Smaranda 
Gheorghiu, cunoscută sub pseudoni
mul de Maica Smara (cu statuia în 
Cișmigiu) pînă la pedant și impropriu 
numita „școală de la Tîrgoviște", în 
care sînt integrați Mircea Horia Si- 
mionescu. Radu Petrescu ș.a. Pro
fesorii din Hunedoara, la rindul lor, 
au urmărit cu pasiune imaginea lui 
Horea în literatura noastră populară 
și cultă, eoborind cu folos pînă la 
scriitori din veacul al XIX-lea, iar 
cei din Argeș au urmărit fenome
nul culturalismului local cercetând 
viața și opera lui Ion Pillat, Ion Mi- 
nulescu, Liviu Rebreanu, Mihail 
Cruceanu și alții. E un început 
și o experiență care ar merita 
să fie generalizate în toate ju
dețele. Astfel, cadrele didactice s-ar 
putea integra tot mai organic în 
procesul de cercetare științifică din 
tara noastră și ar avea o contribu
ție mai subliniată Ia cercetarea fe
nomenelor de cultură locală, care nu 
fărimițează imaginea unității, d o 
colorează și o nuanțează.

Remarcabile sînt unele contribu
ții de ordinul istoriei literare pri
vitoare la Panait Cerna, la operele 
lui limitate, la variante necunoscu
te Încă, la corespondenta poetului 
filozof cu Nicolae Iorga, Horia Petra 
Petrescu și V. Panaitescu, în care 
sint inserate și poezii, la corespon
denta dintre I. L. Caragiale șî 
H. P. Petrescu despre Cerna sau la 
scrisorile lui B. Șt. Delavrancea și 
Simion Mehedinți, trimise lui 
P. Cerna în 1912, ori la scrisorile 
poetului către Tltu Maiorescu. Se 
realizează, totodată, o bibliografie 
exhaustivă a scrierilor lui Panait 
Cerna și a lucrărilor despre viața șl 
opera lui. într-o lucrare consacrată 
scriitorilor români, elevi ai liceului 
românesc din Brașov la sfirșitul 
secolului trecut și începutul secolu
lui nostru : Șt. O. Iosif, O. Goga, 
Aron Cotruș, Lucian Blaga se aduc 
date inedite, importante, despre anii 
de formare ai acestor iluștri scrii
tori, despre profesorii și gazdele lor, 
despre situația lor școlară, despre 
trecutul cultural al Brașovului, des
pre arhivele brașovene, despre isto
ria școlilor românești din această 
veche vatră de cultură românească, 
despre presa apărută aici. Datele 
de istorie literară locală, valorificate 
metodic, integrate judicios, sporesc 
calitatea și eficiența lecțiilor, ser
vesc cerințelor invățămîntului mo
dern. contribuind, alături de alte 
mijloace, la succesul muncii de in
struire și educare a tinerei genera
ții.

Multe dintre acestea sînt contribu
ții care echivalează, prin scopul ști
ințific și redactare, cu cele ale unor 
cercetări de la institute de cercetare 
științifică de profil.

Cercetarea științifică aparfinind 
unor cadre didactice din învățămin- 
tul preundversitar dovedește vocația 
de cercetători științifici ai acestora, 
pasiunea și migala exegezei, simțul 
lor critic ascuțit, o justă orientare 
ideologică și o fină capacitate de in
terpretare a documentului de arhi
vă. Am sentimentul că avem un tje- 
tașament de cercetători competent! 
și pasionați care, bine îndrumați, 
poate determina progrese redutabile 

noastră literară.
este faptul că 

nu rămîn niște 
fără orizont, 

un larg orizont

în, Istoriografia 
Demn de subliniat 
profesorii respectivi 
șoareci de arhivă, 
neutri, ci, atestând 
ideologic, ei reușesc să dea viață 
ideilor șl documentelor de arhivă 
pe care Ie transformă într-un efi
cient act educativ, în mijloace vii 
de îmbogățire a lecțiilor de limba 
și literatura română din școală.
Prof. unlv. Ion Dodn BAXAN

tnsuflețesc In drumul lor 
către, viitor. Așa . înțeleg 
creatorii noștri să ajungă 
cu adevărat la inima și În
țelegerea poporului, a oa
menilor, omagiind prin o- 
pera lor patria, poporul, 
partidul. Trebuie insă, în 
spiritul adevărului, să re-

nli, „decade" sau „luni ale 
cărții", trebuie să devi
nă o cerință permanentă, 
de masă, peste tot și in 
toate anotimpurile anului, 

in care se 
finind cont 
sporirii ne- 
competenței 

calității ori-

PUTEREA ARTEI
conștiifiței T Voi recurge la 
o mărturisire. La începu
tul carierei mele, consta
tând încă de atunci marea 
atenție și apreciere pe care 
o are partidul față de mun
ca creatoare, aproape că 
nu-mi venea să cred că ci
neva ar pomi la lucru 
fără să citească o poezie. 
Și credeam că fără poezie 
nu poate trăi. nimeni, fie 
el țăran, muncitor, intelec
tual. Desigur, azi sînt con
știent că nu din versurile 
mele va învăța cineva cum 
să mînuiască sapa sau 
strungul, dar sînt mai mu.t 
ca oricînd convins că citi
torul de poezie, că omul 
care citește va avea mai

bătat să devină șl el demn 
ca model, adică dacă ope
ra ajunge pe căi largi 
direct la sufletul și gîndi- 
rea poporului. Acestea sînt 
căile arătate atît de preg
nant de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : căile 
unei creații făurite îm
preună cu poporul, pentru 
popor, inspirată din reali
zările lui, din realitățile 
patriei noastre socialiste. 
Nu există o cale mai sigu
ră către sufletul și inima 
poporului decît aceea a le
găturii strfnse cu masele, 
a redării în variate moda
lități artistice a sentimen
telor maselor, a năzuințe
lor și idealurilor care Ie

cunoaștem că nu sîntem 
prezenți pe cit s-ar cere și 
ar fi necesar în mijlocul 
oamenilor, în cămine cul
turale, în cluburi muncito
rești. Nu sîntem poate des
tul de prezenți nici prin 
ceea ce tipărim în publica
ții sau în unele din căr
țile noastre. Pe de altă 
parte, cărțile bune, adevă
rate lipsesc din unele bi
blioteci, mal ales sătești. 
Eu am convingerea, și sper 
să nu greșesc, că cititul și, 
In general, activitatea de 
culturalizare — fie ea ar
tistică sau tehnică, politi
că sau ideologică — tre
buie neapărat să treacă 
peste limita unor campa-

în condițiile 
muncește azi, 
de exigențele 
contenite a 
oamenilor și 
cărui produs al muncii lor, 
este necesar să avem in 
permanență în mină car
tea, să învățăm mai mult, 
să facem cu toții un efort 
mai mare pentru ridicarea 
nivelului general de cunoș
tințe.

Numai un popor cult 
poate înfăptui lucruri mă
rețe. Grandioasele înfăp
tuiri ale poporului nostru 
în acești ani n-ar fi fost 
posibile dacă țara n-ar fi 
devenit o imensă școală în 
care, nu numai metaforic, 
dar in realitate, milioane 
și milioane pășesc într-o 
clasă superioară. Știința 
arta, cultura pătrund in 
masele largi ale oamenilor 
muncii din patria noastră, 
descătușind astfel forța lor 
de creație, energia între
gii noastre națiuni care 
străbate în ritmul cloco
titor al muncii și luptei 
cea mai rodnică perioadă 
din istoria sa, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare 

Ambasadorul Republicii Elene

Lucrările Comisiei guvernamentale româno-chineze 
de colaborare economică și tehnică

(Urmare din pag. I)
înminfiid scrisorile de acreditare, 

ambasadorul GIORGIOS LINARDOS 
a transmis tovarășului 
Nioolae Ceausescu un salut cordial, 
urări de sănătate si fericire din par
tea președintelui Republicii Elene, 
Christos Sartzetakis. si a orimului- 
ministru Andreas Papandreu. iar 
poporului român urări de progres și 
prosperitate.

în cuvîntarea prezentată de am
basador sînt reliefate prietenia tra
dițională și bunele raporturi de co
laborare dintre România și Grecia, 
dorința oa aceste relații să se dez
volte in viitor, să devină tot mal 
fructuoase, în folosul ambelor țări 
și popoare, al transformării Balca
nilor intr-o zonă a păcii șl bunei 
vecinătăți, al cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării in Europa șl in 
lume.

(Urmare din pag. I)
Ambasadorul EBUN OLADISUN 

TAIWO. înmlnlnd scrisorile de 
acreditare, a transmis președintelui 
Nleolae Ceaușescu din partea gene- 
ralului-maior Ibrahim Badamasi 
Babangida, șeful Guvernului militar 
federal al Nigeriei, comandant su
prem. al forțelor armate, un cald 
salut și cordiale urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și 
bunăstare poporului român.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt evocate relațiile priete
nești dintre Nigeria și România, 
subliniindu-se roltțl determinant al 
tntilnirilor la nivel înalt In dezvol
tarea si întărirea continuă a conlu
crării dintre cele două țări, atît pe 
plan bilateral, cit și in sfera vieții 
internaționale.
Președintele NICOLAE CEAUSESCU, 

primind scrisorile de acreditare, a

~ c
La invitația ministrului apărării 

naționale ăl Republicii Socialiste 
România, general-colonel Vasile 
Milea, în perioada 2—4 septembrie 

o delegație militară poloneză, 
condusă de generalul de armată 
Florian Siwicki. ministrul apărării 
naționale al Republicii Populare Po
lonă. a efectuat o vizită în țara 
noastră.

Aii avut loc convorbiri între dele
gația militară română condusă de 
mînMrul apărării naționale al. Re
publicii Socialiste România st dele
gația. militară poloneză oondusă de 
ministrul apărării naționale al Re

ALBA : Microhidrocentrale 
în construcție

Pentru punerea în valoare a po
tențialului hidroenergetic, de care 
dispune' județul Alba a fost elabo
rat un bogat program de con
strucții de microhidrocentrale. în 
acest an urmează să fie puse în 
funcțiune trei asemenea obiective, 
amplasate pe rîurile de munte : 
Feneș I. cu o putere instalată de 
1 000 kW, Pianu-Strungari și Cîm- 
peni-Valea Bistrei. Acestea se vor 
alătura celorlalte microhidrocentra
le construite în anii anteriori : Fe
neș II. Lunca Largă-Ocolis. Cheile 
Segăgii-Posaga, Posaga de Sus, 
Girda Seacă, BihaTia. Aceste mi- 
cTohidrocentrale furnizează ener
gie ’electrică pentru alimentarea 
mai multor localități rurale și a 
unor edificii publice. (Ștefan 
Dinte»).

TIRNAVENI :
Puternică deivoltare 

urbanistică
în ultimii ani. orașul Tîrnă- 

venî a cunoscut o puternic» 
dezvoltare urbanistică. între rea
lizările de seamă ale construc
torilor din acest vechi oraș transil
vănean se numără noile cartiere ..1 
Decembrie 1918“, ,.23 August" sl „E- 
nescu". care însumează peste 2100 
apartamente. Totodată, prin darea 
in folosință a unui.nou bloc din 
planul pe acest an. în zona între
prinderii de geamuri a nrins con
tur un alt mare ansamblu de lo
cuințe. care, in final, va număra 
peste 2 000 de apartamente, spatii 
oomercîale sl de prestări servicii 
către populație. !n perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, numărul apartamen
telor construite aici se ridică Ia 
4150. la cane se adaugă o uzină 
de apă, o casă de cultură și eltele. 
(Gheerghe Giurgiu).

Primind scrisorile de acre
ditare. președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a transmis 
un salut călduros și cele mai bune 
urări președintelui Christos Sartze- 
takis si premierului Andreas Papan
dreu, precum și urări de pace și 
bunăstare poporului elen prieten.

în cuvintaraa de răspuns a to
varășului Nicolae Ceausescu se re
levă că relațiile de prietenie si co
laborare dlnțre România și Grecia 
cunosc o dezvoltare continuă, cores
punzător intereselor ambelor țări, in 
spiritul acordurilor încheiate în ulti
mii ani. al înțelegerilor convenite 
cp prilejul întîlnirilor cu prlmul- 
ministru elen, subliniindu-se dorința 
intensificării contactelor la nivel 
înalt, precum și între membrii celor 
două guverne, personalități ale vie
ții politice, economice, științifice și 
culturale.

Ambasadorul Republicii Federale
rugat să se transmită generalului - 
maior Ibrahim Badamasi Babangida 
un salut călduros și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate po
porului nigerian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui României este relevată e- 
voluția pozitivă a raporturilor din
tre cele două țări și popoare, apre
ciindu-se că programele de dezvol
tare economică si socială ale Româ
niei si Nigeriei creează noi posibi
lități și perspective pentru intensifi
carea .colaborării si cooperării re- 
cinroe avantajoase. în toate dome
niile. Este subliniată, in acest ca
dru. importanta deosebită a dialo
gului la nivel înalt centru adîncirea 
si extinderea continuă, pe multiple 
planuri, a relațiilor prietenești ro- 
mâno-nigeriene.

în cuvintare este exprimată con
vingerea că. si în viitor. România și 
Nigeria vor conlucra tot mai strins 

ronica zilei
publicii Populare Polone. Cu acest 
prilej au fost evocate legăturile de 
prietenie statornicite intre țările, 
popoarele si armatele noastre, care, 
in spiritul înțelegerilor la cel mai 
înalt nivel, cunosc o continuă dez
voltare.

Pe timpul cit s-au aflat In Româ
nia. oaspeții au vizitat unități mili
tare si instituții militare de invă- 
țămînt. precum și obiective econo
mice și turistice.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federative a Braziliei — cea 
de-a 165-a aniversare a proclamării

Planul - realizat integral I
(Urmare din pag. I)
perîndu-se restantele existente in 
acest domeniu, pentru reducerea 
mai accentuată a cheltuielilor ma
teriale de producție, eliminarea 
pierderilor de orice fel. pentru ri

dicarea calității producției. Astfel, 
în legătură cu consumurile mate
riale mari existente in aproape toa
te ramurile, economiei, secretarul 
general al partidului a atras din 
nou atenția asupra necesității de 
a se trece Ja măsuri ferme de redu
cere a cheltuielilor materiale și a 
cheltuielilor generale, pentru elimi
narea oricăror forme de risipă și 
proastă gospodărire, de folosire 
nejudicioasă a materiilor prime și 
materialelor, asigurindu-se înca
drarea strictă in normele de con
sum stabilite, reducerea in conti
nuare a acestora. în context, s-a 
cerut întreprinderea unor măsuri 
hotărtte pentru lichidarea, în timp 
cit mai scurt, a stocurilor de pro
ducție neterminată — cale impor
tantă de recuperare în întregime 
a restanțelor la producție din pri
mele opt luni ale acestui an.

Pentru sporirea productivității 
muncii în ritmurile prevăzute in 
plan, măsurile stabilite cu prilejul 
ședinței Comitetului Politic - Exe
cutiv au in vedere desfășurarea 
corespunzătoare a producției. în
tărirea ordinii si disciplinei, utili
zarea cu maximă eficientă a bazei 
tehnico-materiale, a timpului de 
lucru șl a forței de muncă, ridica
rea continuă a pregătirii profe
sionale a personalului muncitor. 
S-a cerut ca ministerele, centra
lele. Întreprinderile, eu sprijinul 
Comitetului de Stat al Planificării 
și al Ministerului Muncii, să asi
gure o mai bună folosire și dimen
sionare a forței de muncă in ca
drul unităților și ramurilor econo
miei naționale, luindu-se măsuri 
pentru reducerea aoestora acolo 
unde este in plus, Desigur, urmea
ză ca personalul disponibilizat pe 
această cale să fie Îndrumat sure 
o serie de sectoare — in Industria 
minieră, construcții. Industria na
vală si altele — unde realmente

în cuvintare se menționează că 
România se pronunță ferm pentru 
oprirea cursei înarmărilor, în pri
mul rind a celor nucleare, pentru 
realizarea, într-un timp cit mai 
scurt, a unui acord in problema ra
chetelor cu rază medie de acțiune, 
pentru eliminarea tuturor armelor 
nucleare de pe continent și din în
treaga lume. Este reafirmată. în ace
lași timp, poziția României referi
toare la însemnătatea dezvoltării 
largi a colaborării între toate sta
tele din Balcani, pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii și bunei vecinătăți, fără arme 
nucleare și chimice, fără . baze mi
litare străine. Apreciindu-se buna 
conlucrare dintre România și Gre
cia pe plan internațional, în cuvin
tare se exprimă convingerea că și în 
viitor. cele două țări vor colabora 
activ pentru triumful rațiunii, al 
dezarmării și păcii in lume.

Nigeria
pe arena mondială pentru oprirea 
cursei înarmărilor sl trecerea la mă
suri concrete de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru reglementarea exclusiv prin 
mijloace pașnice a tuturor stărilor 
confli'Ctuale dintre state, pentru li
chidarea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. pentru o politică de pace, 
destindere și cooperare.

★
După prezentarea scrisorilor de a- 

creditare. ores edintele 
Nicolae Ceausescu a avut convorbiri, 
separate, cu ambasadorul Republicii. 
Elene. Giorgios Linardos. si amba
sadorul. Republicii Federale Nigeria, 
Ebun Oladlsun Taiwo.

La solemnitățile de prezentare a 
scrisorilor de acreditare si la con
vorbiri au participat Ioan Totu. mi
nistrul afacerilor externe, si Dumi
tru Apostpiu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

independentei naționale — vineri a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. In cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Minis
terului Afaoerilor Externe, un nu
meros public.

A fost prezent Antonio Sabino 
Cantuaria Guimaraes, ambasadorul 
Republicii Federative a Braziliei la 
București.

(Agerpres)

este .nevoie de forță de muncă, 
pentru realizarea in bune condiții 
a planului și programelor de pro
ducție.

Sarcini sporite revin în aoeastă 
perioadă — cind timpul este deo
sebit de favorabil pentru activita
tea pe șantiere — colectivelor de 
constructori și montori, furnizori
lor de utilaje, tuturor factorilor de 
care depinde realizarea planului 
de investiții. în această privință, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
tras atenția asupra situației nesa
tisfăcătoare existente in aoest do
meniu si. in consecință, a cerut ca. 
incepind cu luna septembrie si in 
continuare pină Ja sfirșitul anului, 
să se asigure intensificarea ritmu
rilor lucrărilor de construcții și 
montaj, mai buna organizare a 
muncii pe șantier și folosirea efi
cientă a timpului de lucru, în ve
derea recuperării grabnice a rămi- 
nerilor in urmă șl a punerii in 
funcțiune la termenele stabilite a 
obiectivelor prevăzute în plan,' a- 
tingerii indicatorilor tehnico-eCo- 
nomici aprobați la toate. capacită
țile de producție. Cu deosebire s-a 
subliniat cerința asigurării forței 
de muncă necesare oe toate șantie
rele. si in primul rind la obiective
le de investiții care trebuie date in 
funcțiune in acest an, indicindu-se 
ca în toate județele să se creeze 
comisii speciale care să urmăreas
că zilnic stadiul realizării inves
tițiilor.

Pentru a întîmpina cu rezultate 
de prestigiu Conferința Națională 
a partidului, colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderi 
sint chemate ca. sub oonducerea 
organelor și organizațiilor de par
tid. să acționeze cu toată fermita
tea, intr-un spirit de ordine si dis
ciplină. de dăruire in muncă, ast
fel incit in fiecare unitate produc
tivă să se obțină rezultate la nive
lul maxim al posibilităților, orice 
răminere in urmă să fie nelntir- 
ziat recuperată, iar planul la . pro
ducția fizică și la export, la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi, 
să fie realizat exemplar.

La București au Început, vineri, lu
crările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale româno- 
chineze de colaborare economică și 
tehnică.

în cadrul lucrărilor, cele două de
legații. conduse de tovarășul Ion

Adunare festivă dedicată 
aniversării proclamării 

R.P.D. Coreene
Vineri, Ia clubul Combinatului 

meitalurgic din Tulcea a avut loc 
o adunare festivă dedicată aniver
sării proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, organizată 
de Comitetul județean Tulcea al 
P.C.R.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Erau prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

Semnificația evenimentului aniver
sat a fost evocată de Cristian 
Boiangiu, directorul combinatului, si 
Zo Iăng Guk, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București. Vorbitorii au 
înfățișat principalele momente ale 
luptei eroice a poporului coreean 
prieten, sub conducerea Partidului 
Muncii din R.P.D. Coreeană, pentru 
eliberarea patriei si au prezentat 
date și cifre sugestive privind dez
voltarea pe multiple planuri a tării, 
în anii ce au trecut de la procla
marea independentei.

Au fost relevate, de asemenea, 
tradiționalele relații de prietenie șl 
colaborare statornicite de-a lungul 
anilor între partidele, țările și po
poarele noastre, evidențiindu-se con
tribuția hotărîtoare a întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen la dezvoltarea acestor 
raporturi, in interesul reciproc, al 
cauzei păcii, progresului si socialis
mului. (Agerpres)

INFORMAȚII 
SPORTIVE

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE LUPTE LIBERE 

Evoluții remarcabile 
ale juniorilor români

Campionatele europene de lup
te libere rezervate juniorilor 
s-au încheiat în orașul polonez Ka
towice cu un succes remarcabil pen
tru sportivii români, care au obți
nut în total șapte medalii, dintre 
care 3 de aur. 2 de argint si 2 ds 
bronz.

Medaliile de aur au fost cucerite 
de Romică Rasovan (categoria 50 
kg). Radu Ana (categ. 54 kg) Și 
Bănuț Prefit (categ. 58 kg), oele de 
argint au revenit lui Endre Elekes 
(categ. 68 kg) si lui Petrișor Cru- 
ceanu (categ. 115 kg), iar Alexan
dru Koteles (categ. 88 kg) si Clau- 
diu Bejenaru (categ. 63 kg) și-au 
adjudecat medaliile de bronz.

CICLISM : „Turul
României"

Turul ciclist al României a conti
nuat vineri cu etapa a 6-a. desfășu
rată pe o vreme călduroasă, ne tra
seul Blstrita-Mediaș. A fost în gene
ral o etapă calmă, dar cu o trenă 
susținută in a doua jumătate a 
cursei. Norvegianul Pedersen s-a 
remarcat din nou ea un bun cățără
tor. ciștigind sprinturile de Ia Herina 
șl Teaca. La Reghin (km 80). pluto
nul trece compact sprintul cu pre
mii din această localitate, fiind adju
decat de stelistul Gheorghe Nefliu, 
pentru ca la Tg. Mureș primul să 
sosească norvegianul Nordhagen. Cu 
10 km Înainte de finiș, deși se rula 
foarte rapid, ciclistul român Ovidlu 
Mitran (Metalul Plopeni) reușește să 
se detașeze, luind un avans de peste 
un minut și sosește în ciștigător la 
Mediaș. înregistrat pe 160 km cu 
timpul de 4 h 19’29”. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat in această eta
pă Raumehaug (Norvegia), Z. Lo- 
rinez (Steaua). A. Pedersen. Brou
wer (ambii Norvegia) și C. Nea- 
goe. toti cronometrați cu timpul de 
4 h 20’36”.

în clasamentul general individual 
se menține lider Valentin Constantl- 
nescu, urmat de O. Celea — la 10” 
și L. Covacsi — la 35”. Pe echipe 
conduce prima reprezentativă a 
României.

Astăzi se desfășoară etapa a 7-a, 
Medias — Sighișoara — Brașov (152 
km), iar duminică va avea loc ul
tima etapă, a 8-a. Brașov — Săce- 
le — București (175 km), cu so
sirea in jurul orei 17 pe Stadionul 
tineretului.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
L0T0-PR0N0SP0RT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 4 SEPTEMBRIE 1987
EXTRAGEREA I : 77 63 45 52 14

30 21 60 22.
EXTRAGEREA A II-A : S 33 17

31 81 72 73 36 12.
FOND DE CÎȘTIGURI t 581184 

LEI.

Dlncă. prim viceprim-mlnlstru al 
guvernului, si de tovarășul Lu Dong, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Economie al R.P. Chineze, vor 
examina. în spiritul Înțelegerilor si 
hotărîirilor convenite cu prilejul dia
logului româno-chinez la nivel înalt, 
evoluția relațiilor economice dintre 
România si China, in perioada care 
a trecut de la preoedenta sesiune, po
sibilitățile si căile menite să con
ducă Ia dezvoltarea, in continuare, 
a colaborării si cooperării economi
ce si tehnico-știintifi'Ce in domenii 
de interes comun, la lărgirea sl di
versificarea schimburilor reciproce 
de mărfuri, potrivit posibilităților pe 
care le oferă economiile celor două 
țări.

(Agerpres)

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

DRUMURI ALE NOULUI 
PRIN LEGENDARUL LENINGRAD
Leningradul în perioada „nopților 

albe" iși dezvăluie mal ales vocația 
turistică. într-adevăr, în cele cîteva 
săptămini cind orașul de la gurile 
Nevei trăiește sub semnul acestui 
fenomen, cind noțiunea de rășărit 
și apus de soare dispare, străzile 
sale sint asaltate de turiști din toate 
colțurile Uniunii Sovietice și din 
toate colțurile lumii. După „miezul 
nopții", mii și mii de oameni ss 
deplasează spre cheiurile Nevei. în 
așteptarea momentului cind podu
rile iși ridică unul cite unul bolțile 
pentru a da cale liberă convoiului 
de nave ce pătrund pe fluviu din
spre Golful Finic. Cerul albastru se 
oglindește în apele molcome ale 
Nevei, in timp ce navele înaintea
ză încet, ca un șir de lebede pe sub 
aripile de oțel și beton ale podu
rilor.

Leningradul, oraș-erou, leagănul 
Revoluției din Octombrie, este însă 
deopotrivă un mare si puternic centru, 
industrial și științific.

Lista prestigioaselor obiective in
dustriale leningrădene însumează 
peste 800 uzine, combinate, unități 
științifice de producție, in care lu
crează o treime din cele aproape 5 
milioane de locuitori ai orașului. 
Aici au fost realizate în premieră 
pe țară unele produse ca blumin- 
gurl. turbine, generatoare, tractoa
re. motoare diesel, microscoape e- 
iectronice, reactoare atomice și nave 
spărgătoare de gheată propulsate cu 
energie atomică. Tradiția iși găsește 
continuitate în faptul că în prezent 
se realizează experimental;, -produse 
unicate pe plan mondial. Pe liniile 
de producție ale unităților indus
triale sint realizate strunguri, com- 
presoare, agregate pentru industria 
gazelor, aparate de sudură, escala
toare și vagoane pentru metrouri, 
utilaj tehnic pentru mine, telescoa- 
pe, mașini electronice, macarale, 
nave de diferite tipuri, tractoare, 
televizoare și multe, multe altele.

De pe șantierele navale lgningră- 
dene pornesc pe drumurile lungi 
ale mărilor și oceanelor tancuri pe
troliere, nave de transport si de 
călători. traulere. nave destinate 
cercetărilor științifice. Aici au fost 
construite navele atomice ce iși 
croiesc drum prin ghețurile veș
nice. Leningradul livrează aproape 
jumătate din necesarul de turbine 
și generatoare energetice al Uniu
nii Sovietice. Ultima realizare în 
domeniul industriei energetice o 
constituie turbogeneratorul de 1200 
MW și hidrogeneratorul de 640 MW. 
Uzinele de tractoare „Kirov". bine
cunoscute in țară și peste hotare 
prin tractoarele sale ..Kiroveț". tșl 
propun trecerea la producția de se
rie a modelului modernizat al trac
torului de 335 CP. contribuind ast
fel la realizarea în cincinalul actual 
a producției de 1,9 milioane trac
toare destinate agriculturii sovietice, 
în lista celor mai semnificative pro
duse cu care se mîndresc colecti
vele de muncă din Leningrad nu se 
poate să nu fie menționat și tele
scopul gigant de 800 tone, cu care 
este dotat observatorul instalat la 
o altitudine de 2 500 m in Caucaz.

Din discuțiile de Ja oomitetul de 
partid regional eu secretarul comi
tetului. D. Filipov. am aflat că Le
ningradul nu-și revendică priorita
tea numai în ce privește gradul ri
dicat de industrializare și ponderea

vremea
Institutul de meteorologie ;1 hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul S septembrie, ora 21 — S 
septembrie, ora 21. In tară : Vremea 
va fi predominant frumoasă si relativ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului, al Guvernului Statului Qatar și al meu personal 
doresc să exprim sincere mulțumiri pentru felicitările amabile pe care mi 
le-ați adresat cu ocazia celei de-a 16-a aniversări a independentei Statului 
Qatar.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire personală, de progres 
și prosperitate pentru poporul tării dumneavoastră.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

TELEGRAMA
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. 
Constantin Dăscălescu, a trimis pri- 
mului-ministru al Republicii Portu
gheze. Anibal Cavaco Silva, cu pri
lejul reinvestirii sale in funcție, o 
telegramă' prin care îi adresează 
călduroase felicitări și cele mai bune 

producției realizate de unele ra
muri. dar șl în ce privește preocu
pările actuale de găsire a unor so
luții la problemele pe care le ridi
că procesul general de restructura
re a întregii activități pe plan po
litic. economic și social, precum șl 
de intensificare a dezvoltării eco
nomice. Leningradul a venit cu o 
serie de inițiative și acțiuni care 
s-au regăsit apoi in hotăririle fo
rurilor de partid și de stat sovie
tice. Aici a fost adoptat programul 
cunoscut sub numele de „Intensifi- 
carea-90“. a cărui esență este expri
mată de Însăși denumirea lui : spo
rirea eficientei producției, pe baza 
reutilării tehnice și a reconstruc
ției întreprinderilor, folosirea într-o 
mai mare măsură a potențialului 
tehnlco-științific și productiv dis
ponibil. mecanizarea complexă și 
automatizarea prin folosirea tehni
cii noi de calcul și a proceselor 
tehnologice moderne. Programul a- 
mintit, rezultat al eforturilor spe-

Insemnâri 
de călătorie 

din Uniunea Sovietică

cialiștilor din peste 300 de între
prinderi și organizații științifice, are 
in vedere crearea de sute de sec
ții, sectoare și linii de producție 
automatizate, aplicarea tehnicii ro
boților în producție.

în cei doi ani de cind se aplică, 
programul a făcut posibil ca ritmul 
mediu de sporire a productivității 
muncii în industrie să fie de 1,5 ori 
mai mare, iar la sfirșitul actualului 
cincinal se preconizează să crească 
de peste 4 ori. iar in construcțiile 
de mașini de peste 5 ori. Rezultate 
bune s-au obținut și pe planul creș
terii calității produselor ca urmare 
a experimentării in 50 de unități 
productive a sistemului de verifi
care a calității cunoscut sub nume
le de „recepția de stat".

Despre felul cum se aplică aceste 
măsuri și rezultatele obținute ni s-a 
vorbit pc larg una dintre marile 
unități leningrădene constructoare 
de mașini pentru industria energe
tică — „Uzina Neva — V. I. Lenin". 
Prin intermediul unei expoziții ce 
înfățișează drumul parcurs de uzi
nă de-a lungul existentei sale de 
peste un secol și apoi in hala de 
montare a turbinelor de 25 MW fo
losite pentru pomparea sub presiu
ne a gazelor naturale transportate 
prin conducte cu mare diametru, 
facem cunoștință cu această reputa
tă unitate constructoare de mașini, 
in care lucrează peste 10 000 de oa
meni ai muncii. Am urmărit în hala 
de montaj îndeminarea celor care 
dau formă definitivă agregatelor de 
o inaltă tehnicitate. Turbina de gaze 
de 25 MW este cel mai puternic 
agregat de acest fel, pentru a cărui 
producție au fost folosite soluții 
noi, ceea ce-i conferă o mare fia
bilitate, eficiență și rezistentă, pu
țind funcționa și in condiții clima
tice extreme. Noul agregat răspun
de cerințelor tehnicii moderne, este 
complet automatizat și la un nivel 
calitativ reclamat de noile exigen-

caldă. ceru! va fi variabil cu innorărl 
mai accentuate dupâ-amiezlle. îndeo
sebi in partea a doua a intervalului, 
cind. pe alocuri, va ploua. Vintul va 
prezenta unele intensificări in regiu
nile estice din sectorul nordic cu vi
teze de 35—40 km pe oră în ultimele 
zile. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 7 șl 17 grade, Izolat mai 
coborîte in depresiuni, cele maxime 

urări de fericire personală. în tele
gramă se exprimă, de asemenea, 
convingerea că bunele relații exis
tente între România și Portugalia se
ver dezvolta in continuare, in fo
losul popoarelor român și portughez, 
al cauzei păcii, destinderii și înțe
legerii in Europa și în lume.

țe. în programul de producție al 
uzinei se află, de asemenea, com- 
presoare pentru stațiile de pe con
ductele de gaze, turbocompresoare. 
compresoare pentru blocurile de 
oxigen, compresoare centrifugale si 
altele, folosite atit în ramuri ale 
energeticii, cit și în diferite proce
se tehnologice, in industria meta
lurgică, chimică și petrolieră. Uni
că prin produsele realizate, această 
modernă unitate asigură întregul 
ciclu de producție — incepind cu 
proiectarea, producerea in cuptoare 
electrice a oțelurilor speciale nece
sare și pină la montarea comple
xelor agregate.

Despre diferitele aspecte privind 
folosirea rațională a cadrelor de 
specialiști, ridicarea nivelului de 
pregătire profesională, ameliorarea 
condițiilor de muncă, crearea in ge
neral a condițiilor de stimulare a 
muncii creatoare a colectivului am 
discutat cu directorul general ad
junct al uzinei, B. Greceanicenko, 
și secretarul comitetului de partid 
pe uzină. N. V. Vasilik. în discuții 
sînt folosiți termeni noi. irftpuși de 
situația creată prin adoptarea de 
către Sovietul Suprem a Legii cu 
privire la întreprinderea de stat, 
care partial aici se și aplică. Din 
relatări răzbate preocuparea pentru 
antrenarea cît mai deplină a colec
tivului de muncă în amplul proces 
ce se desfășoară în tară în vederea 
transpunerii în viață a ideilor re
structurării activității politice, eco
nomice și sociale, ale accelerării 
progresulut general, Trecerea la 
calculul economic, la autofinanțare, 
la autoconducere, sporirea răspun
derii colectivului pentru activitatea 
întreprinderii și pentru rezultatele 
muncii sint tot atitea probleme ce 
stau și în fața uzinei și cărora li se 
acordă prioritate. Antrenarea largă 
a muncitorilor in procesul de luare 
a deciziilor. In controlul Îndeplini
rii sarcinilor de producție, în obți
nerea de rezultate pe măsura 
transformărilor ce se produc în tară 
sint mijloace pentru atingerea țe
lului final, interlocutorii relevă 
preocuparea permanentă pentru 
creșterea calității producției, pentru 
sporirea productivității prin reuti- 
lare și folosire a mașinilor cu co
mandă program, a roboților, a li
niilor automate, prin folosirea ra- 
țienală a timpului de lucru, trece
rea la generalizarea schimbului doi 
și trei, folosirea utilajelor Ia în
treaga capacitate, aplicarea unui 
sistem de retribuție care să fie in 
legătură directă cu rezultatele 
muncii. Deosebit de acut se pune 
problema creșterii nivelului compe
titivității produselor, consecință di
rectă a dreptului de care se bucură 
fiecare unitate economică în baza 
noii legi de a intra in legătură de 
cooperare cu firme de peste hota
re. în acest scop, de la 1 ianuarie 
anul acesta s-a trecut la sistemul 
„recepției de- stat", ceea ce a con
dus la o creștere evidentă a cali
tății produselor.

Tot acest proces, au ținut să re
leve interlocutorii, se desfășoară 
sub directa îndrumare și controlul 
partidului, ceea ce oferă garanția 
că eforturile actuale vor da rezul
tatele scontate.

S. MORCOVESCU

vor marca o scădere ușoară spre sfîr- 
Sltui intervalului și vor fl cuprinse în
tre 20 și 30 de grade. Pe alocuri, di
mineața, se va semnala ceată slabă. 
In București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă și relativ caldă. Cerul 
va fl variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 14 și 16 grade, cele ma
xime între 26 și. 29 de grade.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘWUI
} • IN INTIMITATEA ZACÂMIN-

TELOR ASCUNSE. Făr‘ ‘â Pără’ 
i seasc» laboratoarele Institutului pentru 
i țiței și gaze din Moscova, cercetătorii de 
‘ aici au reușit să descopere, în diferite 
l zone ale Uniunii Sovietice, nouă noi ză- 
/ eiminte de hidrocarburi. Această perfor- 
j manți a fost posibil» grație automatiză- 
i rii. cu ajutorul calculatoarelor electronice, 
* a procesului de „captare" și interpretare 
i a semnalelor seismice, care indic» aglo- 
i’ merări de țiței și de gaze in adincurile Pă- 
) fnintulul.
i Calculatorului I a-a cerut a» analizeze, pe 
’ baza unor programe concepute de informa- 
4 tlcieni tn acest scop, selsmograme din di- 
i verse zone ale țării și, in funcție de aces- 
1 tea, să interpreteze parametrii geografici. 
I 5-a obținut astfel o lung» listă de „adre- 

se" ale locurilor unde este cazul să se fac» 
ă prioritar forajele de prospectare.
i „De regulâ, geofizicienii căutau in a- 
Ț dineuri nu hidrocarburi, ci numai rezer- 
4 voarele lor, care, deseori, se dovedeau a 

fl goale", afirmă unul din cadrele de con- 
j ducere ale institutului. Folosirea calculatoa- 
Îrelor va permite să se întredeschidă dina

inte «capacul- care acoperă aceste zăcă
minte, pentru a arunca o privire in ele 

înaintea începerii forajului. Astfel, coefi
cientul de reușită al forajului de explorare 
crește de trei ori datorită sporirii nivelu
lui informativ al seismogramelor".

• SUPERIORITATEA LABORA
TOARELOR ORBITALE.
de cristale foarte pure, de mari dimen
siuni și cu un număr minim de defecte de
vine tot mai necesară atit pentru cercetă
rile din domeniul fizicii solidelor, cit și 
pentru o serie de aplicații ale tehnologiilor 
de virf. Pe Terra insă, in majoritatea ca
zurilor, aint imposibil de sintetizat struc
turi cristaline perfecte, cimpul gravitațio
nal constituind unul din obstacolele majo
re in acest sens. De aceea, specialiștii Iși 
pun mart speranțe in posibilitatea obținerii 
de cristale perfecte tn condiții de micro- 
gravitație, respectiv tn spațiul cosmic. Re
zultatele înregistrate pină acum, In princi
pal de ..Spacelab I". sint deosebit de în
curajatoare. (De notat că in naveta spa
țială nivelul gravitației este de 1 000—10 000 
de ort mai redus decit pe Terra). Printre 
principalele reușite figurează sinteza unor 
cristale de proteine cu dimensiuni de pin» 
la o mie de ori mai mari decit ale celor 
obținute pe Pămint, ceea ce permite, prin

tre altele, o mai bun» cunoaștere a modu
lui lor de acțiune. Experimentul a fost rea
lizat de cercetători din R.F.G. Printre ex
periențele inițiate de Centrul național fran
cez de cercetări spațiale se număr» sinte
za cristalelor în fază de vapori sau in so
luții la temperaturi joase.

în general, toate tipurile de cristale sin
tetizate în condiții de microgravitație s-au 
dovedit de o calitate net superioară celor 
realizate pe Terra. Rezultatele de pină 
acum marchează o Importantă etapă către 
obținerea de structuri cristalografie per
fecte. în continuare, se preconizează apli
carea noilor procedee in stații orbitale au
tomate, veritabile uzine spațiale care să 
funcționeze neîntrerupt, luni in șir, in mai 
bune condiții de microgravitație decit cele 
realizate de „Spacelab I". „Principalele be
neficiare ale cristalelor perfecte astfel ob
ținute vor fi, pentru început, industria far
maceutică și cea a materialelor semicon
ductoare", notează revista „La Recherche".

• CAZAN „POUCOMBUSTI- 
QIL" în Belgia a Început să se fabrice 
un nou tip de cazan modular, care poate 
folosi mai multe feluri de combustibili. 
Aceste cazane „policombustibil" funcțio

nează cu păcură »au gaze naturale, dar sl 
cu o serie de combustibili solizi, deșeuri 
lemnoase șl alte reziduuri vegetale (rezul
tate de la deeorticarea orezului, a semin
țelor de floarea-soarelui), fibre de nucă d® 
cocos, tulpini de trestie de zahăr etc.

Pentru adaptarea cazanului la folosirea 
diverșilor combustibili a fost concepută o 
grilă mobilă cu trepte, răcită cu apă, care 
permite dozarea aportului de combustibil. 
Un mecanism de propulsie cu comandă 
pneumatică, divizat în mai multe zone, re
glează mobilitatea acestei grile și permite 
desfășurarea, strict controlată, a procesului 
de ardere, în funcție de dimensiunea, for
ma și caracteristicile elementelor combusti
bile. Integrarea unui sistem de circulație a 
apei permite o radiație directă și optimă a 
căldurii, cit și răcirea necesară evitării 
supraîncălzirii cazanului și formării de zgu
ră. Independent de natura combustibilului, 
aducția aerului este reglată separat.

Originalitatea cazanului constă mai ales 
tn dispozitivul său modular „policombus- 
tibil" care este automatizat atit la nivelul 
aducției combustibilului, cit șl la cel al 
evacuării reziduurilor de pe urma com
bustiei. „Acest modul, atașabll oricărui ca
zan clasic, asigur» funcționarea nepoluantă, 
datorit» sistemului său foarte eficient de 

evacuare a cenușii", notează revista bel
giană „Informations âconomiques et com- 
merciales".

• PENTRU METROUL LON
DONEZ. O nouă categorie de rășini 
fenolice este pe cale de a se impune ca 
material cu calități superioare. Primele ti
puri de asemenea rășini sintetice, cum este 
bachelita, au apărut acum vreo 80 de ani. 
Materiale instabile, acestea nu se puteau 
insă mula in fcwtne complicate, prelucrarea 
lor presupupînd operațiuni complexe și cos
tisitoare. Recent, specialiști ai unui centru 
de cercetări aparținlnd Societății căilor 
ferate britanice au pus la punct o nouă 
tehnică de rafinare a rășinilor fenolice, care 
apoi sint armate cu fibre de sticlă. Noile 
rășini fenolice sint mult mai ușor de pre
lucrat. în caz de incendiu, obiectele reali
zate din bachelită armată cu fibre de sticlă 
nu degajă decit foarte puțin fum, prezen- 
tind, totodată, calitățile ignifuge ale altor 
tipuri de material plastic. Acestea din 
urmă, deși intirzie propagarea focului, de
gajă mari cantități de fum și de gaze to
xice, ceea ce nu este cazul noilor materiale 
din rășini fenolice.

în prezent, specialiștii britanici continuă

in~ —.ji—_i—_ir-_|-r-_,i—,—

cercetările vizînd reducerea prețului de j 
cost al noului material. Pentru testarea ca- i 
lităților acestuia, el a fost utilizat la con- ’ 
struirea unei garnituri experimentale pen- l 
tru metroul londonez. „Garnitura este al- < 
cătuită din patru vagoane, care conțin, fie- ț 
care, cite 450 de repere realizate din rășini l 
fenolice armate cu fibră de sticlă", infor- 
mează revista „Science et Vie".

• POTENȚIAL GENETIC RIDI- j
CAT. Cercetările desfășurate, in ultima ’
vreme, tn Iugoslavia de specialiștii Insti- I 
lutului pentru culturi cerealiere din Novi l 
Sad au dus la crearea a șapte noi soluri de ? 
grlu superioare celor cultivate pină acum ) 
in această țară. Cu potențial genetic ridi- 4 
cat, cu o rezistență sporită la lipsa de urni- ' 
ditate și la diferiți factori poluanțl, noile 
soiuri, cultivate pe loturi experimentale, i 
au asigurat producții de circa 17 tone ‘ 
la hectar. De notat că măsurile agrotehnice l 
presupuse de cultura noilor soiuri de grîu 
sint destul de puțin costisitoare. )

încă din toamna acestui an, o serie de i 
unități agricole din Iugoslavia vor adopta I 
aceste noi creații ale cercetării științifice l 
in cultura mare, scontlnd astfel pe o spo- 1 
rire considerabilă a producțiilor cerealiere. )

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Datoria externă favorizează transferul 
de resurse din țările in curs de dezvoltare 

in cele dezvoltate

Consiliul de Securitate sprijină misiunea 
secretarului general al O.N.U. in zona Golfului
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Acțiuni și luări de poziție

medie de acțiune ar avea o mare importanță 
internațională"

TOKIO 4 (Agerpres). — Primul 
ministru japonez. Yasuhiro Nakaso- 

/ ne, a sțibliniat importanta semnării 
‘ unui acord sovieto-american privind 
1 rachetele cu rază medie de acțiune. 
> Luînd cuvintul în Comisia pentru 
| probleme financiare a camerei in

ferioare a Dietei japoneze, el a

arătat că un asemenea acord ar 
avea o mare importantă si pentru 
țara sa. în context, premierul ni
pon a arătat că intenționează să 
discute această problemă cu pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, 
cu prilejul vizitei pe care o va 
efectua la Washington luna aceasta.

0 șansă pentru progresul negocierilor în problema 
„eurorachetelor"

BONN 4 (Agerpres). — Referin.- 
du-se la ședința extraordinară a 
Bundestagului consacrată examină
rii problemei rachetelor nuclea
re „Pershing 1A“, vicepreședintele 
Partidului 
Weber, a 
șansă de a 
structivă
vieto-americane de

. intră într-o fază „„_ ___ ..
ț deplins faptul că Bundestagul nu 
i a adoptat imediat o rezoluție pri- 
/ vind renunțarea la modernizarea

*

$

*

*

Comunist German, Ellen 
apreciat 
promova 
față de

că s-a irosit o 
o atitudine con- 
negocierile so

la Geneva, care 
decisivă. Ea a

, vuiu iciuuigcuca id Hiuuemiidi ea 
\ acestor rachete și eliminarea lor.

Totodată, vicepreședintele P.C.G. 
a subliniat că este necesar ca opi
nia publică, mișcarea pentru pace 
să-și intensifice acțiunile antirăz
boinice. cerînd cu și mai mare vi
goare pentru ca proiectele de re
zoluție avansate de social-demo- 
crati și ecologiști să nu rămînă 
blocate prea multă vreme în comi- 
siila Bundestagului.

După cum se știe. Bundestagul 
vest-german a hotărit ca proiectele 
de rezoluții prezentate de opoziție / 
să fie transferate spre examinare 1 

.................................. Acomisiilor de resort ale parlamen
tului R.F.G.

Demonstrație in orașul vest-german Kaiserslautern pentru retragerea ra
chetelor nucleare cu rază medie de acțiune

Miting la Nicosia împotriva înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

A 
A 
A 
A 
Ai NICOSIA 4 (Agerpres). — La 
J inițiativa principalelor organizații 
ț sindicale cipriote, la Nicosia a avut 
1 loc un mare miting împotriva 
’ cursei înarmărilor și a militariză- A rii spațiului cosmic, pentru dezar- i mare și pace. Vorbitorii la mitin- 
1 gul care a avut loc cu acest prilej 
1 au arătait că Înfăptuirea dezarmă-

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
i.

rii și apărarea păcii reprezintă o 
sarcină a tuturor popoarelor de pe

planeta noastră. Cursa înarmărilor
— s-a subliniat în luările de cuvînt
— reprezintă o amenințare gravă 
pentru întreaga omenire și ea 
exercită o puternică influentă ne
gativă asupra ansamblului situa
ției internaționale. Este necesară 
unirea eforturilor pentru crearea 
unul front comun in favoarea 
realizării dezarmării și instaurării 
unei păci trainice pe Pămînt. au 
relevat vorbitorii.

Un nou oraș american declarat zonă liberă 
de arme nucleare

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Orașul Heyward din statul Ca
lifornia a fost declarat, printr-o 
hotărîre a organelor administrative 
locale, zonă liberă de arme nuclea
re. Consiliul municipal a adoptat 
un decret prin care se interzic pu
nerea la punct, producerea si de
pozitarea de armamente nucleare.

prinprecum si tranzitul acestora 
acest oraș.

Mișcarea de proclamare a 
municipii, orașe si districte 
zone libere de arme nucleare 
alte arme de nimicire in masă a 
dobindit amploare în Statele Uni
te. pină in prezent existînd peste 
130 de zone si orașe cu acest sta
tut.

unor 
drept 

și
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BRASILIA 4 (Agerpres). — în 
discursul pronunțat în deschiderea 
lucrărilor Conferinței ministeriale 
latino-americane pe tema efectelor 
sociale ale problemei datoriei ex
terne — care se desfășoară la Bra
silia. cu participarea miniștrilor 
muncii din Argentina. Bolivia, Bra
zilia. Peru. Uruguay și Venezuela — 
reprezentantul brazilian a arătat că 
în condițiile actuale transferul de 
resurse din America Latină în țări 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial „impune un cerc vicios al 
șomajului, foametei și mizeriei în 
regiune" — transmite agenția Pren- 
sa Latina. „Datoria externă a Ame- 
ricii Latine — estimată la aproxi
mativ 400 miliarde de dolari — a 
declanșat în regiune cele mai depri

mante efecte sociale. îndepărtând 
perspectivele de traducere în viață 
a programelor naționale de dezvol- 
tare“ — a spus el.

Reprezentantul Argentinei. după 
ce a pledat în favoarea elaborării 
unui punct de vedere comun în re
giune în problema în cauză și con
solidării unității de acțiune latino- 
americane. a menționat piedicile pe 
care le ridică datoria externă în ca
lea proceselor naționale de dezvol
tare ale țărilor latino-americane. La 
irîndul său. delegatul venezuelean a 
amintit că nesoluționarea pînă în 
prezent a problemei datoriei exter
ne a Americii Latine a generat o 
serie de convulsii sociale în regiune, 
cu consecințe negative pentru sta
bilitatea vieții socialnpolitice.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Statele membre permanente ale 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
(U.R.S.S.. S.U.A.. R.P. Chineză.
Franța și Marea Britanie) sprijină 
misiunea secretarului general al Na
țiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar, care intenționează să efec
tueze săptămâna viitoare vizite în 
Iran și Irak.

Oficialități ale Q.N.U. au precizat 
că secretarul general a insistat ca 
în cursul misiunii sale să se res
pecte pe deplin încetarea focului', 
iar agenda convorbirilor să cuprin
dă doar planul de pace cuprins în 
rezoluția 598 a Consiliului de Securi

tate, din 20 iulie a.c. Acest docu
ment se pronunță in esență pentru 
încetarea imediată a ostilităților și 
retragerea forțelor țărilor beligeran
te în frontierele recunoscute pe plan 
internațional.

★
ROMA 4 (Agerpres). -r întrunit 

vineri, la Roma. în ședință specia
lă. guvernul italian a hotărit trimi
terea de nave militare in zona 
Golfului, pentru protejarea vaselor 
comerciale italiene — informează a- 
genția A.N.S.A. Hotărirea guvernu
lui urmează să fie supusă aprobării 
parlamentului.

j AGENȚIILE
I DE PRESĂ | 
! TRANSMIT: I

Fermă condamnare
a represiunilor din R.S.A.

Măsuri adoptate de Senatul 
Republicii Zimbabwe

HARARE 4 (Agerpres) — Senatul 
Republicii Zimbabwe n aprobat, cu o 
largă majoritate, desființarea locuri
lor rezervate în forul legislativ al
bilor. în conformitate cu amenda
mentul la Constituție votat luna tre
cută de parlament — informează 
Prensa Latina.

După cum se știe, potrivit Acor
dului cu privire la reglementarea 
problemei rhodestene, din decem
brie 1979, albii, care reprezintă doar

1.5 la sută din populația țării, deți
neau automat 20 din cele 100 locuri 
din Camera Adunării și 10 din cele 
40 de locuri ale Senatului. Amenda
mentul — care constituie un nou 
pas pe calea lichidării vestigiilor pe
rioadei de discriminare rasială — va 
fi înaintat spre semnare președin
telui țării. Alegerile pentru ocuparea 
locurilor vacante urmează să aibă 
loc luna viitoare.

VIENA 4 (Agerpres). 4- Alois 
Mock, vicecancelar și ministru de 
externe al Austriei, a denunțat valul 
de arestări în masă in rîndul popu
lației de culoare majoritare din Afri
ca de Sud. precum și în rîndul lide
rilor politici din Namibia, informează 
agenția China Nouă. în context, 
Mock a înfierat hotărârea autorități
lor rasiste de la Pretoria privind 
condamnarea la moarte a șapte afri
cani pentru convingerile lor politice.

Partidele socialist și populist din 
Austria au condamnat, la rîndul lor, 
regimul rasist sud-african și au lan
sat un apel comunității internațio
nale. cerindu-i să acționeze ferm, 
constrîngînd autoritățile rasiste de la 
Pretoria să pună capăt politicii lor 
de apartheid.

BONN 4 (Agerpres). — în fața 
ambasadei sud-africane de la Bonn 
a avut loc o demonstrație, inițiată 
de mai multe organizații obștești și 
sindicale din R.F.G., în semn de 
protest față de condamnarea la moar
te a Teresei Ramashamole. cunoscu
tă militantă pentru drepturile popu
lației majoritare din Republica Sud- 
Africană. Ea a fost arestată pentru 
participare la o acțiune antiapart- 
heid, fiind prima femeie condamna
tă la pedeapsa capitală de regimul 
rasist de Ia Pretoria pentru motive 
politice. Teresa Ramashamole face 
parte din așa-numitul „grup al celor 
șase din Sharpeville", ce a organizat 
în această localitate ample mani
festații ale locuitorilor de culoare 
împotriva regimului de apartheid.

Continuă acțiunile revendicative 
în Coreea de Sud

SEUL 4 (Agerpres). — în Coreea 
de Sud au continuat vineri acțiunile 
revendicative ale oamenilor muncii. 
Ei au organizat demonstrații și mi
tinguri, atit la Ulsan. unde se află 
șantierul naval aparținînd compa
niei „Hyundai", cit și la Inchon și 
Seul. După cum relatează agențiile 
de presă, autoritățile sud-coreene au

trimis mari detașamente de poliție 
pentru a-i obliga pe muncitori să 
reia lucrul. Ca urmare, s-au produs 
ciocniri violente, peste 200 de gre
viști fiind arestați. Aceasta este con
siderată cea mai amplă intervenție a 
poliției împotriva muncitorilor de la 
declanșarea. în luna iulie, a actualu
lui val de greve.

Date revelatoare privind participarea femeilor
la activitatea parlamentară

GENEVA 4 (Agerpres). —\ Numă
rul femeilor membre ale parlamen
telor țărilor lumii a cunoscut o creș
tere cu doi la sută în perioada 
1975—1987, arată un raport al Uniu
nii Interparlamentare dat publicită
ții la Geneva. Documentul aprecia
ză însă că femeile continuă să fie 
subreprezentate în parlamente, deoa
rece ele nu reprezintă decît 14,8 Ia 
sută din deputății țărilor lumii, pe 
când ponderea bărbaților este de 85,2 
la sută.

La o conferință de presă ținută cu 
prilejul publicării raportului, depu
tata finlandeză R’tva Laurila a 
deplins faptul că femeile nu dețin 
d'ecît rareori poziții de vî.rf în ierar
hia partidelor din țările occidentale. 
Ea a arătat că deputatele nu se mai 
ocupă doar de probleme privind fa
milia. educația sau sănătatea, ci ac
tivează în toate domeniile vieții 
parlamentare, inclusiv în foruri ce 
dezbat problemele apărării sau eco
nomiei naționale.

Nicaragua susține 
planul de pace 

în America Centrală
MANAGUA 4 (Agerpres). — Cu 

prilejul împlinirii a opt ani de la 
crearea Armatei Populare Sandinis- 
te. ministrul apărării al Republicii 
Nicaragua. H. Ortega, ă declarat că 
tara sa va continua să aplice pla
nul de pace pentru America Cen
trală. semnat luna trecută la Ciu
dad de Guatemala. După cum in
formează agenția Prensa Latina, el 
a adăugat că Nicaragua va dezvol
ta. totodată, programul de perfec
ționare a sistemului său defensiv și 
va aplica măsurile de preîntâmpi
nare a ciocnirilor armate. Ministrul 
a amintit, cu acest prilej, condiții
le create de autoritățile sandiniste 
pentru ca elementele contrarevolu
ționare să depună armele.

Etiopia după alegerile 
legislative

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 
Cpnsiliul Militar Administrativ Pro
vizoriu al Etiopiei, organism care a 
guvernat țara după revoluția națio
nală democratică din septembrie 
1974, s-a reunit în ultima lui sesiune 
înainte de dizolvarea si preluarea a- 
tribuțiilor legislative de către Adu
narea Națională (Shengo). rezulta
tă în urma alegerilor generale des
fășurate la 14 iunie acest an și cane, 
conform Constituției, devine organ 
suprem al puterii de stat.

In alocuțiunea rostită cu aoest 
prilej, șeful statului etiopian, Men- 
gistu Haile Mariam, președinte al 
consiliului, a făcut un bilanț al rea
lizărilor obținute pe plan economic 
și social in cei 13 ani ce au trecut 
de la abolirea monarhiei, act înfăp
tuit de forțele armate și susținut de 
cele mai largi mase populare.

O NOUĂ DESCOPERIRE ASTRONOMICĂ : Asteroidul
„Saint-Exupery"

„NEW YORK TIMES’*: O absență regretabilă
WASHINGTON 4 (Agerpres) — 

Cotidianul „The New York Times" 
a publicat un editorial în care cri
tică decizia guvernului Statelor Uni
te de a nu participa la Conferința 
internațională privind relația dintre 
dezarmare și dezvoltare ce se des
fășoară la sediul Națiunilor Unite, 
transmite agenția T.A.S.S. Nepartici- 
pînd la o astfel de reuniune. Statele 
Unite merg pe calea regretabilă a 
împiedicării, și nu a încurajării 
cooperării internaționale, se spune 
in articol.

Ziarul reamintește faptul că în

timp ce armamentele absorb sume 
astronomice, evaluate la 1 000 miliar
de dolari, se face prea puțin pentru 
transformarea „săbiilor in pluguri". 
Editorialul notează, de asemenea, 
faptul că. în timp oe toate celelalte 
țări membre din N.A.T.O. au consi
derat necesar să fie prezente la con
ferință, S.U.A. a pierdut acest pri
lej.

Cotidianul critică, de asemenea, 
nivelul redus de participare ameri
cană la alte reuniuni interna
ționale. cum ar fi recenta conferință 
U.N.C.T.A.D. de la Geneva.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Pe 
bolta cerească a fost identificată o 
nouă planetă-asteroid, căreia astro
nomii sovietici i-au dat numele 
scriitorului si aviatorului francez 
Antoine de Saint-Exupery. Asteroi
dul „Saint-Exupery", înregistrat in 
catalogul astronomic cu numărul 
2 578. a fost localizat de cercetătoa
rea leningrădeană Tamara Smirno
va, care timp de mai mulți ani l-a 
urmărit de la observatorul astrofi- 
zic din Crimeea. El are diametrul 
de aproximativ 20 km, învirtindu- 
se în așa-numitul inel al planete
lor mici dintre orbitele lui Marte 
și Jupiter. „Saint-Exupery" evolu
ează Pe o orbită elipsoidală. la o 
depărtare de 450 000 000 km de 
Soare.

De pe Terra, acest asteroid va 
putea fi observat mai bine in luna 
martie anul viitor, cind se va afla 
la cea mai apropiată distantă de 
„noi" și cind pe cele mai puternice 
telescoape va putea fi identificat 
ca un punct luminos, ca o stea de 
mărimea a 16-a.

„Saint-Exupery" intră in seria 
„literară" a noilor planete, înregis
trate de Centrul planetar interna
țional din Cambridge, statul Mas
sachusetts (S.V.A.). Printre desco
peririle „vinătorilor sovietici de 
asteroizi" se numără minusculele 
corpuri cerești intrate in rîndul 
planetelor cum sint „Dostoievski", 
„Pasternak", „Bulgakov", relatează 
agenția T.A.S.S.

| LA PRAGA a avut loc o întîl-
I nire intre Gustav Husak, secretar i 
1 general al C.C. al P.C. din Ceho- I 
I slovacia, președintele R.S.C., și 1

Oliver Tambo, președintele Con
gresului Național African (C.N.A.) I 
din Africa de Sud, aflat într-o vi- I 

Izită în capitala Cehoslovaciei. Cu 
acest prilej s-a reafirmat sprijinul I 
poporului cehoslovac față de lupta I 

I dreaptă a patrioților din R.S.A.,
care, sub conducerea Congresului , 
National African, acționează îm- I 
potriva rasismului și apartheidului. ' 

| GUVERNUL FILIPINEZ s-a în- I 
trunit sub conducerea președintelui I 

I Republicii, Corazon Aquino, pentru
a discuta situația după tentativa I 
eșuată de lovitură de stat militară I 
de săptămîna trecută. Intr-o de- 1 
clarâție televizată după reuniunea . 

I cabinetului, președintele Corazon I 
Aquino a spus că tentativa de I 

I lovitură de stat s-a soldat cu 53 de
morți, dintre care 22 sînt civili. I 
Trupele rebele au fost estimate la I 
1 350 de oameni. 1

CREȘTEREA ECONOMICA a ță- I 
rilor membre ale Pieței comune I 

Ivest-europene a înregistrat o înce
tinire și abia dacă va depăși 2 la I 
sută in cursul acestui an și al anu- I 

Ilui viitor, relevă un studiu al Co
misiei C.E.E. dat publicității la . 
Bruxelles. Expertii comisiei ești- I 
mează, de asemenea, că nu există • 

I aproape nici o speranță de a găsi 
un loc de muncă pentru cele 17 mi- I 

I lioane de șomeri din țările mem- | 
bre, adică 12 la sută din totalul

I forței de muncă din țările membre. |
„PENTRU PRIETENIE". In ora- * 

Ișul sovietic Habarovsk s-au inche- 
iat lucrările celei de-a IlI-a intil- I 
niri a reprezentanților opiniei pu- I 
blice sovietice și japoneze sub ge- 

| nericul „Pentru prietenie, bună ve- I 
| cinătate și colaborare in Extremul I

Orient". In comunicatul adoptat se 1 
I relevă că pentru întărirea colaboră- .

rii și consolidarea relațiilor de bună I 
vecinătate intre lI.R.S.S. și Japonia I 
este necesară lărgirea legăturilor

I dintre orașele înfrățite ale celor I 
două țări, dintre organizațiile de | 
tineret, sindicale, de femei, in do-

I meniul științei, culturii, invățămin- ■ 
tului.

REFERENDUM TN TURCIA. La
I 6 septembrie in Turcia se va des- I 
| fășura un referendum național, cel | 

de-al treilea după anul 1980, pri-

Ivind ridicarea sau menținerea in- i 
terdicției de participare la viața I 
politică a țării a liderilor unor 1 

I foste partide, transmite agenția
Taniug. La urne sînt chemate apro- I 
ximativ 25 milioane persoane cu I 
drept de vot.

I ANALFABETISM. Potrivit unui | 
raport al Organizației Națiunilor 1 

I Unite pentru Educație, Știință și ■ 
Cultură (UNESCO), dat publici
tății la Paris, numărul analfabet!- 1 

. lor în lume va atinge, la sfârșitul 
secolului, un miliard dacă nu vor I 

I fi luate măsuri ferme de curmare | 
a acestui grav flagel ce afectează

1 in primul rînd populația țărilor in i 
I curs de dezvoltare. Numărul anal- I 

fabeților a crescut, pe plan mon- • 
■ dial, de la 760 milioane în 1970 la f

889 milioane la sfîrșitul anului I 
I 1985. I

O componentă fundamentală 

în strategia dezarmare — dezvoltare
Știința și tehnologia - folosite exclusiv in scopuri 

pașnice, pentru pacea și progresul omenirii

INCENDIILE DE PĂDURE care I 
| continuă să se extindă in regiunile | 

din vestul Statelor Unite capătă di- 
| mențiunile unui dezastru, relatează ■ 

agențiile de presă. Cele mai mari I 
1 pagube au fost înregistrate in Ca- I 

lifornia, unde există circa 1 000 de 
I focare de incendii. Au fost distra- I 
I se suprafețe întinse de pădure, in- | 

clusiv din parcurile naționale. Au- 
I toritățile au fost nevoite să proce- i 

deze la evacuarea a mii de oameni I 
din zonele afectate. •

„Se impune să se treacă fără întîrziere la măsuri con
crete pentru a se asigura folosirea științei și tehnologiei 
exclusiv în scopuri pașnice, pentru reorientarea cer
cetărilor științifice și tehnologice din domeniul militar 
spre soluționarea unor probleme economice și sociale 
grave pe care le ridică starea de subdezvoltare în care se 
află circa două treimi din omenire, pentru convenirea căi
lor și mijloacelor ca toate țările și popoarele să poată be
neficia neîngrădit, în condiții de deplină egalitate, de cele 
mai noi realizări ale revoluției tehnico-științifice“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Expresie a preocupării neabătute a 

partidului și statului nostru pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
făurirea unei lumi fără războaie și 
fără arme. Mesajul adresat de pre
ședintele Nlcolae Ceaușescu Confe
rinței internaționale privind relația 
dintre dezarmare și dezvoltare, care 
își desfășoară in aceste zile lucrările 
la New York, pune în evidență o 
dată mai mult consecințele deosebit 
de negative pe care aberanta irosire 
în scopuri militare a unor uriașe 
fonduri și resurse o are asupra dez
voltării generale a statelor, inclusiv 
asupra progresului lor științific și 
tehnologic. Cursa înarmărilor, după 
cum pe bună dreptate se arată în me
saj, acaparează energia creatoare a 
unui important număr de oameni de 
știință, absoarbe o însemnată parte 
din totalul resurselor alocate pe 
plan mondial cercetării științifice și 
tehnologice.

Este bine știut că știința a avut, 
dintotdeauna, efecte bivalente — po
zitive și negative — deoarece ea 
poate fi folosită atit pentru binele, 
cit și împotriva intereselor umani
tății. De-a lungul' timpului s-au în
registrat importante modificări în 
legătură cu natura și ponderea acti
vităților științifice consacrate scopu
rilor militare. Această denaturare a 
Științei de la scopurile ei firești a

devenit tot mai accentuată. în spe
cial în ultimele decenii., cînd esca
lada înarmărilor a căpătat propor
ții monstruoase. Potrivit unor esti
mări, minime, aproximativ jumă
tate din numărul oamenilor de știin
ță, al cercetătorilor și inginerilor 
din întreaga lume lucrează în pre
zent la perfecționarea armamentului 
existent și la crearea altuia nou ! 
Preocuparea principală a acestor oa
meni de știință, care dispun de o 
bază materială impresionantă (peste 
1/3 din totalul mondial al fondurilor 
alocate pentru cercetare — dezvol
tare in lume) este de a obține noi 
arme, mai distrugătoare, mai pre
cise și mai puțin vulnerabile. Studii 
efectuate de O.N.U. arată că în total 
peste 3 milioane de cercetători, ingi
neri. tehnicieni și lucrători de înal
tă calificare sînt folosiți în cerce
tarea, dezvoltarea și producția mili
tară.

Se cuvine, de asemenea. relevat 
că din cheltuielile mondiale pentru 
cercetare științifică, cele militare re
prezintă capitolul cel mai important. 
De la o sumă evaluată la peste 35 
miliarde de dolari în 1980, bugetul 
pentru cercetarea și dezvoltarea mi
litară reprezintă astăzi circa 40 la 
sută din sumele consacrate ansam
blului mondial de cercetare și dez
voltare. Un singur proiect militar, 
„Inițiativa privind apărarea strate

gică" sau „războiul stelelor" lansat 
de S.U.A. este estimat că va costa 
26 miliarde dolari în perioada 1985— 
1990. Sint semnificative din acest 
punct de vedere aprecierile Rapor
tului secretarului general al O.N.U. 
privind consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor : „In 
1980 cheltuielile mondiale pentru 
cercetare și dezvoltare militară erau 
egale cu suma cheltuielilor de cerce
tare și dezvoltare pentru cercetare 
fundamentală, energie. sănătate, 
transporturi, activitate de prelucrare 
a informațiilor, lupta împotriva po
luării, agricultură și alte sectoare ci
vile similare". Din 1980 această si
tuație a devenit și mai precară.

Efectele profund negative ale de
turnării științei și tehnologiei spre 
scopuri militare sînt duble. Pe de o 
parte, irosirea resurselor spre cerce
tări neproductive, în scopuri distruc
tive. privează ansamblul țărilor 
lumii de un element esențial pentru 
creșterea economică. Pe de altă 
parte, utilizările militare ale unor 
tehnologii de vîrf creează dificultăți 
și obstacole deosebite în calea trans
ferului lor spre alte state. Datorită 
caracterului de monopol (șapte țări, 
cu cele mai mari cheltuieli militare, 
acoperă peste 96 la sută din efortul 
mondial pentru cercetarea și dezvol
tarea militară) și de „secret militar"

se interzice, practic, accesul marii 
majorități a statelor la o serie în
treagă de tehnologii, care nu numai 
că le-ar putea servi, dar sînt vitale 
pentru progresul lor economic și 
social.

Pornind de la această situație, de 
la militarizarea tot mai largă a știin
ței, astăzi nu există domeniu al cer
cetării științifice fundamentale care 
să nu intereseze pe specialiștii mili
tari, ceea ce conferă idealuri, 
finalități și criterii complet străine 
eticii savantului, ce trebuie să-și 
dedice eforturile bunăstării umani
tății, și nu distrugerii sale. Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu relie
fează, din nou, necesitatea de a se 
trece, fără întîrziere, la măsuri con
crete pentru a asigura folosirea 
științei și tehnologiei exclusiv în 
scopuri pașnice, pentru reorientarea 
cercetărilor științifice și tehnologice 
din domeniul militar spre soluțio
narea unor probleme economice Ș> 
sociale grave pe care le ridică sta
rea de subdezvoltare, pentru conve
nirea căilor și mijloacelor ca toate 
țările să poată beneficia neintîrziat, 
in condiții de deplină egalitate, de 
cele mai noi realizări ale revoluției 
tehnico-științifice. De cea mai mare 
actualitate este in această privință 
propunerea conținută in mesaj in le
gătură cu adoptarea de către statele 
participante la Conferința de la New 
York a unui apel cu privire la în
ghețarea bugetelor militare la nive
lul anului 1987 și reducerea lor, în 
prima etapă, cu cel puțin 5 Ia sută, 
urmind ca economiile realizate să 
fie folosite atit pentru nevoile so- 
cial-economice proprii, cît și pentru 
creșterea contribuțiilor la progra
mele de asistentă tehnică ale O.N.U.

Toate proiectele de știință și teh
nologie pentru dezvoltare necesită 
finanțare. Mii de asemenea proiecte, 
de reală semnificație pentru progre
sul omenirii ar putea fi puse în apli
care ca urmare a unor reduceri, 
pentru început chiar modeste, în 
domeniul cheltuielilor destinate înar
mărilor. Aceasta ar da posibilitatea 
de a sprijini constituirea de insti
tuții de cercetare tehnologică in ță
rile in curs de dezvoltare, de insti
tute regionale și internaționale, de 
rețele mondiale, de centre dotate

pentru efectuarea de studii și pro
iecte comune.

Un factor hotărîtor pentru apli
carea tehnologiei in folosul dezvol
tării l-ar constitui eliberarea mîinii 
de lucru calificate și cu inaltă spe
cializare tehnică, astăzi absorbită in 
proporții ridicate de armată. Dacă 
se are, de pildă, în vedere că pen
tru producerea a 50 de rachete cu 
rază medie de acțiune este nevoie 
de circa 19 000 persoane, din care 
5 000 ingineri și oameni de știință 
din domeniile fizicii, aerodinamicii, 
ingineri mecanici etc., se poate leisne 
deduce ce potențial de inteligență 
ar putea fi eliberat și îndreptat spre 
cercetări pașnice prin renunțarea la 
construirea acestor arme de distru
gere în masă. în general este ușor 
de imaginat ce perspective s-ar des
chide pentru progresul omenirii dacă 
sistemele ultramoderne de rachete 
ar fi convertite pentru explorarea 
pașnică a spațiului cosmic ; dacă 
avioanele grele de bombardament ar 
fi transformate pentru a servi Ia 
transporturile aeriene ; dacă subma
rinele militare ar fi modificate în 
vederea cercetării resurselor oceane
lor etc., etc.

Tocmai avînd în vedere legătura 
obiectivă dintre dezvoltarea și înflo
rirea multilaterală a științei și pro
gresul societății, precum și faptul 
că nici o națiune nu poate pro
gresa fără contribuția științei și teh
nicii, România socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu evidențiază in 
permanentă importanța deosebită a 
introducerii pe scară tot mai largă 
a celor mai noi cuceriri ale științei, 
ale tehnologiei în procesul dezvol
tării economico-sociale. în același 
timp. în virtutea politicii generale, 
profund umaniste, promovată de 
partidul și statul nostru. România 
s-a pronunțat și se pronunță stator
nic pentru accesul larg, neîngrădit 
al tuturor popoarelor, al tuturor sta
telor, în special al celor în curs de 
dezvoltare, la noile descoperiri știin
țifice și tehnice. Mesajul președin
telui tării adresat Conferinței de la 
New York constituind o nouă măr
turie a acestei poziții consecvente.

în condițiile actualei situații inter
naționale. deosebit de gravă și com
plexă, cînd problema fundamentală 
o reprezintă oprirea cursei înarmă

rilor. în primul rind a celor nuclea
re, trecerea la măsuri de dezarmare, 
țara noastră consideră că oamenilor 
de știință, savantilor de pretutindeni 
le revine înalta îndatorire de a face 
totul, de a acționa cu fermitate pen
tru ca marile izbinzi ale științei, ale 
creației umane să nu fie puse în 
slujba morții, a distrugerii, ci, dim
potrivă, să servească omului, feri
cirii sale, ridicării civilizației pe 
noi trepte, să contribuie la întă
rirea păcii și colaborării între po
poare.

România, președintele țării și-au 
cucerit un loc de prestigiu in viața 
internațională prin promovarea fer
mă a poziției potrivit căreia știința, 
tehnica modernă, oamenii de știință, 
cercetătorii trebuie să devină aliați 
de nădejde în lupta pentru împli
nirea aspirațiilor de pace și progres, 
împotriva pericolului înarmărilor, în 
primul rînd nucleare, pentru recon- 
versiunea acestora în scopuri exclu
siv pașnice. Nu o dată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat oame
nilor de știință cu îndemnul de a 
acționa pentru canalizarea tuturor 
cuceririlor științifice și tehnice ex
clusiv pe făgașul cerințelor funda
mentale ale colaborării și păcii.

O activitate susținută desfășoară 
în această direcție Comitetul Națio
nal Român „Oamenii de știință 
și pacea", condus de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. savant de largă recu
noaștere internațională, prodigioasă 
personalitate a vieții științifice mon
diale — activitate care se bucură 
de o largă apreciere pe numeroase 
meridiane.

Este convingerea opiniei publice 
din țara noastră că transpunerea in 
fapt a propunerilor conținute in 
Mesajul președintelui României adre
sat Conferinței internaționale pri
vind relația dintre dezarmare și dez
voltare este de natură să contribuie, 
între altele, și la realizarea marelui 
deziderat al folosirii științei și teh
nologiei exclusiv în scopuri pașnice, 
al reorientării cercetărilor științifice 
și tehnologice din domeniul militar 
spre soluționarea multiplelor pro
bleme economice și sociale cu care 
se confruntă lumea contemporană.

Radu BOGDAN

PIRATERIE. Comitetul de luptă I 
' împotriva pirateriei din Singapore I 

și-a exprimat îngrijorarea față de 
I creșterea numărului cazurilor de I 
| atacuri săvîrșite de pirații secolu- 
1 lui XX în strîmtorile Malacca șl 1 
I Singapore, relevă publicația „Bu- 

siness Times". Numai în decursul I 
primelor cinci luni ale anului, po- I 
trivit datelor Ministerului Teleco- 

I municațiilor și Informațiilor, au 
| fost semnalate circa 60 de atacuri 

asupra vaselor de pasageri și co- 
■ merciale în această zonă.

„ECRAN". In conformitate cu I 
I programul de dezvoltare a sistemu- ' 

lui de comunicații prin satelit, in 
Uniunea Sovietică a fost lansat sa- I 
telitul „Ecran". La bordul acestuia. | 

I informează agenția T.A.S.S., se află
aparatură de retranslație a progra- i 
melor televiziunii centrale sovieti- 1 

Ice pentru rețeaua de receptoare co- 1 
lective.

ZAIRUL SE PRONUNȚA PEN- ITRU EXTINDEREA RAPORTURI
LOR sale de cooperare cu tarile 
africane, îndeosebi. cu țările veci
ne, cu Care întreține în prezent, re
lații bune, a declarat secretarul de 
stat zairez pentru relații externe. 
Kabala Kiseka Seka. Ministrul zai
rez a evidențiat necesitatea dez
voltării și consolidării raporturilor 
de cooperare dintre țările în curs 
de dezvoltare, dintre statele mem
bre ale mișcării de nealiniere, 
menționind că. dacă nu se reali
zează o colaborare efectivă și sus
ținută intre aceste națiuni, se va 
perpetua starea de subdezvoltare, 
accentuîndu-se prăpastia care le 
separă de statele puternic indus
trializate.

PROCES. La 4 septembrie, la 
Moscova s-a încheiat prooesul in
tentat cetățeanului vest-german 
Mathias Rust, acuzat că. la 28 mai 
1987. la bordul unui avion ușor a 
violat granița de stat a Uniunii 
Sovietice si a aterizat la Moscova,I

I in zona Pieței Roșii. Completul de 
| judecată al Tribunalului Suprem al 
' U.R.S.S. l-a condamnat pe inculpat 
Ila patru ani privare de libertate, 

într-o colonie de corecție cu re
gim comun. Sentința este definiti- 

I vă. fără drept de recurs, infor
mează agenția T.A.S.S. J
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