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0 cerință esențială pentru realizarea integrală a planului

Timpul de lucru productiv
folosit din plin!

DE REFLECȚIE
■

schimb

în fiecare întreprindere, ca și pe 
ansamblul ramurilor și al întregii 
economii, sarcinile de plan, indicato
rii cantitativi și calitativi ai 
ției sînt stabiliți 
nentă 
decadă, 
nivelul 
această 
mecanismele riguroase ale planifică
rii rezultă limpede că numai reali- 
zînd sistematic sarcinile de produc
ție în fiecare unitate de timp poate 
fi concepută îndeplinirea integrală a 
tuturor indicatorilor de plan, înfăp
tuirea lor ritmică și la un nivel ca
litativ corespunzător. Orice neinde- 
plinire a planului la nivelul unei 
zile sau decade se poate repercuta 
negativ asupra modului de realizare 
a sarcinilor de producție pe ansam
blul lunii, trimestrului și chiar al în
tregului an. Ca atare, folosirea inte
grală, cu înalt randament a fondu
lui de timp productiv în fiecare în
treprindere, în fiecare secție și ate
lier. la fiecare loc de muncă repre
zintă una din sarcinile esențiale, de 
maximă importanță ale acestei pe
rioade, de respectarea căreia depin
de in mod nemijlocit îndeplinirea 
planului la toți indicatorii și în pri
mul rind la producția fizică și ex
port.

Iată in acest sens și un calcul su
gestiv din care rezultă cit se poate 
de clar valoarea cu totul deosebită 
pe care o are timpul, încărcătura de 
util a unei zile de muncă pentru 
dezvoltarea economică : pe ansam
blul industriei, o singură zi de muncă 
din această perioadă de sfirșit de an 
echivalează cu o producție de eirca 
4 miliarde lei. De aici și cerința de 
a se folosi- din plin timpul de lucru 
productiv în fiecare întreprindere, 
ceea ce nu este numai un îndemn, 
ci și o îndatorire patriotică, o sar
cină de răspundere ce revine fiecă
rui colectiv, fiecărui om al muncii.

Pot fi enumerate numeroase exem
ple de întreprinderi în care respec
tul perrtru utilizarea integrală, efi
cientă a timpului de lucru a devenit 
o regulă, o practică permanentă cu 
efecte dintre cele mai bune asupra 
rezultatelor economice. De altfel, 
unitățile care la ora actuală se si
tuează în fruntea întrecerii socialis
te prin rezultatele obținute în pro
ducție se evidențiază și prin aceea 
că de regulă și-au îndeplinit și chiqr 
depășit sarcinile de plan in mod rit
mic, încă din primele luni ale anu
lui. Există, prin urmare, o legătură 
nemijlocită între ritmicitatea pro
ducției — situată evident la nivelul

produc- 
perma- 
oră, zi, 
pînă la 
și din

printr-o
raportare la timp : 
lună, trimestru și 
întregului an. Fie 

simplă enunțare a unuia din

maxim al capacităților disponibile — 
și nivelul de îndeplinire a planului. 
Totuși, într-un șir de alte unități 
continuă să fie tolerate situații, nea
junsuri care generează risipă de 
timp, concretizată în ultimă instanță 
în însemnate pierderi de producție.

Ne referim, de pildă, la un aspect 
pe lingă care, din păcate, se trece cu 
ușurință, cu mult prea multă ușu
rință în unele întreprinderi și chiar 
sectoare întregi de activitate : risi
pa mascată de timp. Avem în vede
re una din situațiile ce poate fi în- 
tîlnită într-o serie de secții prelu
crătoare din industria constructoare 
de mașini. .Dacă ar fi să fotografiem 
programul de lucru al unui strungar, 
vom constata că practic sînt greu de 
sesizat portițele prin care se deschid 
căile risipei de timp. Opt ore de 
lucru din opt muncitorul se află lin
gă strung, lucrează întruna. Și to
tuși, o raportare a randamentului 
muncii la nivelul tehnic și tehnolo
gic actual pune în lumină o mare 
risipă de timp productiv. Lipsa unor 
mecanisme moderne, automate sau 
semiautomate de prindere a piese
lor, dotarea necorespunzătoare cu 
scule și dispozitive, ca și alte cauze 
de factură tehnică fac ca randamen
tul muncii strungarului să fie sim
țitor diminuat, deși în datele statis
tice se înregistrează o utilizare e- 
xemplafă a timpului de lucru : opt 
ore din opt. La fel stau lucrurile 
— urmările negative asupra folosirii

timpului de lucru fiind și ele iden
tice — într-o serie de unități meta
lurgice în care modernizările tehno
logice întârzie de ani și ani, lăsînd 
loc liber sistemelor clasice de lucru, 
cu mare consum de forță de muncă, 
tocmai în unul din sectoarele de cea 
mai mare importanță din economie. 
Asemănător se prezintă situația pe 
numeroase șantiere de construcții 
unde pătrunde cu mult prea mare 
greutate mecanizarea și mica meca
nizare, ceea ce se repercutează ne
gativ asupra randamentului muncii 
și a timpului de execuție a unor 
lucrări.

Sint realități, sînt neajunsuri pen
tru eliminarea cărora organele și or
ganizațiile de partid, colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinderi 
trebuie să acționeze neîntârziat, cu 
toată fermitatea, astfel incit timpul 
productiv să fie folosit cu eficiență 
cît mai înaltă. Există în acest sens 
un cadru organizatoric bine pus la 
punct și el trebuie folosit din plin : 
ampla acțiune de perfecționare a or
ganizării și modernizare a producției, 
declanșată din inițiativa secretarului 
genera! al partidului. Aflată în pli
nă desfășurare, această acțiune tre
buie să determine prin materializa
rea măsurilor inscri.se în programele 
întocmite creșterea mai puternică a

ÎNTR-O ZI se pro

duc bunuri industriale 
de CIRCA 4 MILIAR
DE LEI. Fiecare minut, 
fiecare ceas din tim-
pul productiv con 
tează pentru realiza
rea planului.

FOLOSIȚI 
DIN PUN

TIMPUL
Ion TEODOR DE LUCRU!

Pe ordinea de zi : „FAP
TELE. începem cu... sfirșitul. 
Luni, 21 septembrie 1987, la ieșirea 
din schimbul intii, într-un număr 
de nouăsprezece organizații de 
partid de la întreprinderea „Vul
can" din Capitală au avut loc adu
nări deschise. La ordinea de zi ; 
prezentarea concluziilor reieșite 
dintr-o. analiză a activității acestei 
puternice unități industriale, de 
către comitetul municipal de partid, 
a sarcinilor privind realizarea uti
lajului energetic, recuperarea unor 
restanțe. Reporterul a fost prezent 
la adunarea comuniștilor organiza
ției nr. 21, țevărie ușoară, din ca
drul fabricii de cazane energetice 
„Vulcan" — Berceni. Dezbaterea 
s-a ținut la locul de muncă. A du
rat mai puțin de jumătate de oră. 
Rostiri directe, la obiect. Din ne
voia de a așeza faptele înaintea 
vorbelor.

Ing. Răzvan Popescu, șeful sec
ției : — Avem un colectiv bun, re
zultate frumoase. Dar s-au înregis
trat și unele restanțe. Este de da-

IERI, LA UZINA „VULCAN
O ultimă verificare a unui produs destinat întreprinderii metalurgice de 

, metale neferoase din Zlatna
Foto ; E. Dichiseanu

(Continuare în pag. a IlI-a)

SUCEAVA : Producție suplimentară la export

© Efort susținut pentru încheierea 
însămînțării orzului pe toate suprafe
țele prevăzute

® în actualitate, semănatul griului!
• Organizarea muncii mecanizato

rilor în schimburi prelungite și de 
noapte la arat și pregătirea terenului 
pentru a asigura front de lucru semă
nătorilor.

® Recoltarea cu prioritate a cuitu 
rilor de pe terenurile prevăzute a se 
însămînța în această toamnă.

® Datoria inginerilor agronomi, a 
celorlalte cadre tehnice din agricul
tură este de a fi permanent alături de 
mecanizatori, pentru a asigura res 
pectarea normelor tehnice.

.IN PAG. A III-A relatări din județe despre desfă
șurarea lucrărilor agricole.

RESURSELE LOCALE
folosite mai larg, mai eficient pentru autofinanțarea

Așa cum este cunoscut. în 
ani, in cadrul măsurilor de 
ționare continuă a formelor 
metodelor de conducere a vieții eco- 
nomico-sociale, de adîncire perma
nentă a democrației socialiste, con
ducerea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au 
seninătatea principiilor 
tale ale dezvoltării 
autoconducere, principiu 
găsește expresie directă 
porului de a-și decide 
organizare a vieții — și aceasta nu 
numai pe plan național, ci și la sca
ră locală. Autoconducerea reprezin
tă baza pe care a 
fost edificat an
samblul unitar de 
orientări si mă
suri practice a- 
vind -ca esență 
dezvoltarea con
tinuă a democra
tismului condu
cerii societății, 
tr-o măsură tot

ți] timii 
perfec- 

și

relevat in- 
fundamen- 

bazate pe 
in care își 

dreptul po- 
modul de

mijloacele necesare finanțării aces
tora. De altfel, așa cum sublinia to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului, „nu 
se poate vorbi de autoconducere aș
teptând finanțarea diferitelor 
vități din bugetul de stat, 
vă, trebuie să ajungem, 
timp, acolo, incit fiecare 
să participe Ia finanțarea 
vități mai generale pe județe și pe 
întreaga țară".

Această latură întregește și con
feră și mai multă eficiență princi
piului autoconducerii. De piidă. este 
cunoscută importanta autoaprovi-

acli- 
Dimpotri- 
in scurt 
localitate 

unor acti-

PE AGENDA DE LUCRU
A CONSILIILOR POPULARE

ducători și beneficiari — Ia înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
nostru, la dezvoltarea armonioasă a 
tuturor zonelor țării. Faptul că în 
prezent toată județele se autofinan- 
țează oglindește forța economică 
sporită a județelor, a tuturor locali
tăților care dispun astăzi de poten
țiale economice puternice, de impor
tante mijloace și de posibilități ma
teriale.

Importanța acestui principiu tre
buie înțeleasă nu numai prin pris
ma degrevării bugetului central de 
anumite cheltuieli locale. Scopul 
autofinanțării este, în același timp, 

de a stimula spi
ritul general de 
răspundere, de
prinderile gospo
dărești ale mase
lor largi de cetă
țeni. Intr-adevăr, 
atunci
știe că

Realizarea planului la export 
constituie pentru oamenii muncii 
suceveni obiectivul prioritar al ac
tivității. Muncitorii, maiștrii, in
ginerii și tehnicienii din 14 u- 
nități economice au îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan pentru 
perioada care a trecut din acest 
an, livrind suplimentar parteneri
lor de peste hotare produse in 
valoare de circa 20 milioane lei. 
Cu rezultate bune în acest dome
niu se înscriu colectivele de lu-

crători de la întreprinderea de scu
le, subansamble și accesorii Ră
dăuți, Filatura de in și cînepă din 
Fălticeni, Inspectoratul silvic jude
țean, întreprinderea pentru produ
cerea și industrializarea legumelor 
și fructelor. Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești. Fi
latura de bumbac din Cîmpulung 
Moldovenesc, întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport, 
întreprinderea de reparații auto 
Suceava. (Sava Bejinariu).

toria noastră să le recuperăm. 
Avem condiții pentru atingerea 
acestui obiectiv. Rămineri în urmă 
există în zona de lucru a forma
țiilor conduse de maiștrii Ene, Ște- 
fănescu, Catană, Gheorghe. Sînt 
locuri unde este necesar un efort 
și mai susținut pentru a garanta 
finalizarea grabnică a producției 
noastre. Am fost criticați pentru 
slaba calitate a unor lucrări. Mai 
ales de sudură. Sector în care avem 
meseriași de clasă. Unii însă... Este 
timpul ca absolut toți sudorii să-și 
intre „în mînă", să muncească ast
fel incit să nu mai auzim de cu
vîntul remanieri, 
energie risipită, 
ne depășite...

Maistrul Ilie 
energeticienilor 
pentru a vedea 
fi... Depinde mult de noi să sporim 
puterea din centralele electrice ale 
țării. Formația de lucru pe care o 
conduc și-a’ propus — și-și va ține 
cuvîntul ! — să execute lucrările 
ultraurgente pentru Turceni III, in 
maximum trei zile.

Maistrul Dinu Catană — Am 
discutat cu oamenii din colectivul 
pe care îl conduc. Stă în puterea 
noastră să recuperăm rămînerile in 
urmă.

Se aude o interpelare a unuia 
dintre cei prezenți : — Numai cu 
un efort în plus, cu un plus de 
ordine și disciplină.

Destui sînt cei care aprobă :
— Da. așa e. Numai intronind peste 
tot ordinea, disciplina...

Șeful de echipă Ion Neagu :
— Unele țevi care ne vin nu co
respund calitativ.

— întăriți controlul preventiv, in
tervine șeful secției. Că pe cazanul 
trimis de noi centralelor 
„Vulcan", și nu uzinele 
toare !...

Adunarea comuniștilor 
vărie ușoară s-a terminat 
cluzie formulată in cinci cuvinte : 
„Acum, cu toții. Ia datorie 1“ Rosti
re directă, la obiect. îndemn la fap
te pe măsura vredniciei acestui co
lectiv muncitoresc puternic, cu o 
importantă contribuție la bunul 
mers al centralelor electrice ale ță
rii. Acum, la ora cînd apar aceste 
rinduri, in toate cele 53 de organi
zații ale „Vulcanului", comuniștii, 
ceilalți oameni ai muncii așază 
faptele pe ordinea de zi a dezbate
rii activității și răspunderilor lor.

Care înseamnă 
timp irosit, terme-

Diba : — Privirile 
sînt pe noi. Și nu 
cit de frumoși am

scrie 
colabora
de Ia țe- 
cu o con-

Orele pline ale uzinei. 
Să revenim la început. începu
tul unei zile, în schimbul în
tâi. Cum a fost, de exemplu, pri
ma oră — 6,30 dimineața — pentru 
tovarășul Alexandru Nicolae. secre
tarul comitetului de partid, pre
ședintele C.O.M. ? Să refacem tra
seul. A mers mai întîî la sectoarele 
calde. La fontă — un scurt dialog 
cu Tudor Mișu, secretarul comite
tului de partid de aici, șef de 
echipă la turnare in forme vidate. 
Tudor Mișu : — Mai sînt unele de
fecțiuni la linia mecanizată. Avem 
nevoie de sprijinul proiectanților. 
Alexandru Nicolae : — Veți fi aju
tați. La linia asta, orice defecțiune 
ne costă scump. E un loc de muncă 
de mare productivitate. Dar la 
dezbătător nu aveți nevoie de nici 
un sprijin pentru a face mai multă 
ordine și curățenie. Este ?...

De Ia fontă, cîțiva pași și... la 
oțel. Sector în răspunderea ingine
rei Mihaela Oprescu, căreia i se 
adresează o felicitare și o... critică; 
— La instalația de formare meca
nizată se lucrează din plin. Orga
nizare bună, disciplină. Felicitări, 
în schimb. Ia linia de execuție și 
uscare a miezurilor se pierde timp. 
Unii dintre muncitori spun că nu 
au ce le trebuie, că maistrul n-a 
stabilit prioritățile. Vă rog să ac
ționați imediat.

Traseul secretarului de partid, 
președintele C.O.M. de la „Vulcan", 
a mai cuprins, in prima oră a di
mineții : revederea materialului de 
concluzii ce trebuia prezentat in 
cele 19 organizații de partid, Ia 
sfirșitul schimbului ; o scurtă in
formare cu secretarii adjuncți pri
vind sfirșitul de decadă și conti
nuarea acțiunilor în sprijinul înde-' 
plinirii planului de producție, al re
cuperării restanțelor ; repartizarea 
tovarășilor din biroul comitetului 
de partid și conducerea întreprin
derii Ia adunările deschise ale co
muniștilor din ziua aceea ; indru- 
mări pentru schițarea planului 
acțiuni de partid pe trimestrul 
al acestui an.

— O oră încărcată, facem 
marca.

— Orele 
Dacă ar fi

de
IV

re-

uzinei sînt pline toate, 
timp mai mult ! Nu nu-
Iile TANĂSACHE

(Continuare în pag. a V-a)

transferarea. in- 
_ _____  ... mai mare, a

unor atribuții, pină nu de mult con
centrate la centru — către organele 
locale și, direct, către masele de 
cetățeni, sporind răspunderea aces
tora față de bunul mers al activi
tății social-economice.

Astfel, in virtutea autoconduce
rii, organelor locale ale puterii de 
stat — ale căror atribuții s-au lăr
git considerabil în timpul din urmă 
— în general oamenilor muncii le 
revine prerogativa de a decide îm
preună asupra obiectivelor și pro
blemelor fundamentale ale dezvol
tării economico-sociale în profil 
teritorial ; dar autoconducerea în
seamnă nu numai dreptul și posibi
litatea de a decide, ci și îndatorirea 
de a soluționa, cu propriile forțe, 
problemele complexe ale dezvoltării 
economico-sociale pe plan local, 
pentru progresul fiecărei localități, 
al fiecărui județ. Altfel spus, auto
conducerea înseamnă nu numai a 
decide, prin propria voință, asupra 
diferitelor obiective propuse, ci și 
obligația de a rezolva diferitele ne
cesități. Este ,p<» deplin, logic, în de
plină concordanță cu etica socialistă, 
faptul că, dacă pe plan local se sta
bilesc sarcinile și obiectivele dez
voltării, tot acolo să se asigure și

zionării, prin care au fost puse, in 
termeni noi. de responsabilitate su
perioară și directă, problemele asi
gurării cantităților de mărfuri ne
cesare pe plan local populației. 
Această măsură a avut importante 
efecte pozitive, stimulatoare, mobi- 
lizind resurse însemnate de sporire 
a producției de bunuri agroalimen- 
tare și de uz gospodăresc, intensifi- 
cînd spiritul de inițiativă pentru 
valorificarea unor noi posibilități 
de producție, manifestarea mai pu
ternică a răspunderii 
— ceea ce a dus la 
bună a terenurilor de 
de la orașe, inclusiv 
riile populației, 
unor cantități sporite de 
agroalimentare.

în același cadru se înscrie si 
principiul autofinanțării, a cărui în
semnătate a fost, in repetate rin
duri, subliniată de conducerea 
partidului. Așa cum se știe, autofi
nanțarea, potrivit specificului fiecă
rei unități administrativ teritoriale, 
are menirea să asigure dezvoltarea 
continuă a forțelor de producție si 
a economiei locale, valorificarea de
plină a resurselor existente pe plan 
teritorial, participarea largă și 
nemijlocită a tuturor cetățenilor — 
in calitatea lor de proprietari, pro

gospodărești 
folosirea mai 
la sate, cit si 
din gospodă- 

pentru realizarea 
p'roduse

cheltuială se 
ce proprii.

ci nd se
fiecare 

mijloa- 
diverse-

acoperă din 
că pentru 

le proiecte locale nu se vor chel
tui bani „veniți de la centru", 
atunci firește că se realizează o fo
losire mai chibzuită și mai rațio
nală a fondurilor, crește spiritul de 
economie, se ridică bariere impo- 
triva risipei, se cîntărește totul cu 
mult măi multă grijă.

Dar realizarea de economii este 
numai una din premisele autofinan
țării. Deosebit de important este că 
autofinanțarea reprezintă o pirghie 
puternică și deosebit de eficientă de 
stimulare a" dezvoltării 
pe plan local, 
palul izvor 
principalul 
mijloacelor 
principiului 
tea este că 
țâre se pot obține nu atit și nu in 
primul rind prin operațiuni conta
bile ori prin expediente de moment; 
calea sporirii mijloacelor financia
re, așa cum se arăta la Congresul al 
III-lea al consiliilor populare, trece 
numai și numai prin dezvoltarea 
producției industrial-agricole lo
cale. Cu cit se va dezvolta întreaga 
activitate productivă locală, cu— 
(Continuare în pag. a V-a)

economice
Acesta este princi- 

de venituri, aoesta este 
factor de asigurare a 

necesare materializării 
autofinanțării. Realita- 
mijloacele de autofinan-

cit

Semnătura
Ecoul cerințelor atit de clare si de 

imperioase formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la una din recen
tele ședințe ale Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
necesitatea îmbunătățirii radicale a 
întregii munci de conducere in eco
nomie pentru îndeplinirea planului 
pe acest an. pentru recuperarea res
tantelor. a pătruns adine in conștiin
ța celor chemați să acționeze pentru 
materializarea in practică a acestor 
cerințe.

Necesitatea îmbunătățirii radicale 
a muncii de organizare și conducere 
șe adresează in primul rind factori
lor de decizie din ministere, centrale 
și întreprinderi, organelor de. con
ducere colectivă din aceste unități, 
forurilor operative ale autoconduoe- 
rii muncitorești. Cit de îndreptățită 
este o asemenea cerință o vor proba 
și in&emnările de față care au ca 
temă modul in care asigură repre
zentanții centralelor și ministerelor, 
participanți Ia adunările generale 
ale oamenilor muncii, analizarea și 
rezolvarea problemelor dezbătute în 
aoeste foruri. Temă pe care am ur
mărit-o, în timpul recentelor adunări 
generale. în județul Vîlcea, dar care, 
prin faptele relevate, impun cîteva 
concluzii de ordin mai general. Con
cluzii care pun in evidentă necesi
tatea perfecționării actului de con
ducere la eșaloanele superioare — 
ministere și centrale. Dar să dăm, pe 
scurt, cuvîntul faptelor. Există o ex
periență bună în această privință 
care să merite să fie supusă atenției? 
Există. Ea ni s-a relevat participind 
■la adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de Ia între
prinderea de echipament hidraulic 
din Rm. Vîlcea,

înaintea adunării generale, secre
tarul comitetului de partid, Ion 
Pătrășcoiu, și ing. Octavian Fota,

de conștiință pe decontul
directorul întreprinderii, ne-au vor
bit de un anumit moment difi
cil prin care a trecut la începutul 
anului colectivul unității. Nu numai 
din vina întreprinderii (cu un color r 
tiv tinăr și ambițios) se acumulaseră 
necazurile. Pentru a le eradica s-a 
acționat ferm și eficace.

Cum ? în ce fel s-a procedat ? 
în adunarea generală a repre-

mecanică fină și mașini textile 
București, de unii specialiști din cen
trală cane s-au implicat direct, la 
fața locului, în soluționarea proble
melor stringente ale întreprinderii. 
,.A plecat de la noi directorul cen
tralei, tovarășul Matache, spunea 
unul din vorbitori, de abia după ce 
a rezolvat problemele de căpătâi : a 
redistribuit din unitățile centralei

privind contribuția reprezentanților 
ministerelor și centralelor la adunările 

generale ale oamenilor muncii

zentanților oamenilor muncii s-a 
vorbit concis și clar despre efortu
rile proprii, nu întotdeauna în
deajuns valorificate ; despre situa
ția de „scădere a moralului", pentru 
ca apoi vorbitorii, în deplin con
sens. să aducă mulțumiri, fiecare 
in felul lui, organelor locale de 
partid, conducerilor ministerului și 
centralei pentru sprijinul acordat în 
soluționarea problemelor.

Spune mult faptul că în cuvîntul 
unor vorbitori la adunarea generală 
(Ghiorghe Crînguși, maistru, ing. 
Sorin Ghiță, Alexandru Ceapă, mun
citor. și alții) a fost des evocat spri
jinul dat de activiști ai comitetelor 
județean jl municipal de partid, de 
ministrul de resort, de directorul 
general al Centralei Industriale de

utilaje și instalații de înaltă tehnici
tate de care aveam absolută nevoie ; 
ne-a trimis specialiști cu ajutorul 
cărora să găsim soluții unor ches
tiuni așa-zis insolubile".

Deci, colectivul întreprinderii a fost 
ajutat să depășească „momentul cri
tic". în ce privește sprijinul concret 
al centralei, ne-am convins de el 
chiar în setețiile unității. în atelierul 
de montaj, unde tocmai se pregăteau 
două noi loturi de cilindri hidraulici 
pentru a fi livrate unor parteneri 
externi, alături de ing. Ștefan Tam- 
baliuc, șeful de atelier, se afla și 
reprezentantul Centralei industriale 
de mecanică fină și mașini textile 
București, ing. Marin Corneanu, care 
a acordat asistență tăhnieă acolo 
unde a fost nevoie, dind soluții bune

deplasării
și operative pentru rezolvarea co
respunzătoare a problemelor inerente 
ce au apărut în activitatea atelierului 
,de montaj echipamente pentru export, 
în celelalte secții. De altfel, o bună 
cunoaștere a' activității și a proble
melor cu care se confruntă colectivul 
de aici a dovedit-o și delegatul mi
nisterului, ing. Marius Petrescu, 
care, in zilele cit s-a aflat in uzină, 
in pregătirea adunării generale a 
oamenilor muncii, a insistat asupra 
îmbunătățirii funcționării sistemului 
de conlucrare dintre .compartimente
le de proiectare și tehnologic, pe de 
o parte, și sectoarele de producție, 
pe de alta.

Din dezbaterile adunării generale 
a reprezentanților . oamenilor muncii 
a reieșit că au apărut greutăți în 
angrenajul colaborării dintre între
prinderea din Rm. Vilcea și între
prinderea „Balanța" din Sibiu. în 
fața situației ivite, cei doi reprezen
tanți — ai ministerului și centralei 
— au hotărit să plece chiar în ziua 
următoare la întreprinderea din Si
biu. dind asigurări că vor găsi căi
le și mijloacele de soluționare a 
problemelor ridicate.

Cuvintele de apreciere la adresa 
organelor locale de partid, a facto
rilor de conducere din minister, și 
centrală care au contribuit substan
țial la depășirea unor dificultăți 
vremelnice, la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, îndeosebi a celor la export 
(pe această bază comenzile la ex
port au sporit in 1987 de trei ori, iar 
pentru .1988 se prevede un spor de

Constantin MORARU
, Ion STANCIU

corespondentul „Scinteli"
(Continuare în pag. a IT-a)
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și eetăleni. Cu condiția să aibă loc...
Da, el Ia Slobozia, ca și în toate 

localitățile patriei, s-au ridicat in 
ultimul sfert de veac blocuri lumi
noase in locul căsuțelor care ..fă
ceau una" cu glodul gălbui din ma
lurile abmnte ale Ialomiței- Și aici, 
lp locul ulicioarelor întortocheate — 
desprinse ca niște firișoare piperni
cite din „strada mare" — au fost 
așternute străzi asfaltate, bulevarde 
largi, cu alei de flori in fata blocu
rilor in arhitectură luminoasă, mo
dernă. Și aici, ca și-n alte părți, 
beneficiarii acestor transformări, 
cetățenii, au imprimat dezvoltării 
orașului lor un .specific : acela de 
așezare a verdetii, a copacilor, a flo
rilor.

Argumentele concrete ale 
conlucrării, Aw !nclt- iată'ne 
într-una din cele mai noi „oaze" de 
răcoare si civilizație din Slobozia, 
destinată copiilor („Lumea copii
lor" se numește). Scurtă discuție cu 
unul din primii intilniti, cetățeanul 
Petre Breteanu. din care reținem re
marca : „Vedeți dumneavoastră, blo
cul, oricit ar fi el de măreț, de fru
mos. il ridică macaraua. Tu ca cetă
țean, cu ce poți ajuta ? Poate la În
ceput, la demolări, poate la unele fi
nisări. înainte de a fi predat „la 
cheie". Pe cită vreme aici, la crearea 
unui parc, totul este mina de om, ea 
est.» sfintă. Fără ea nu se sădește 
copacul care este viu. Ea 11 îngri
jește, il crește".

De la președinta Consiliului mu
nicipal al F.D.U.S., Vasilica Ioniță, 
aveam să aflăm că la crearea aces
tui parc cetățenii au depus aproape 
un sfert de milion de zile-muncă. 
Adică, de neste patru ori mai multe 
decit numărul total al locuitorilor. 
Interlocutoarea tine să adauge un 
„amănunt." foarte important : acum, 
după inaugurarea parcului, numărul 
cetățenilor care se ocupă de între
ținerea si supravegherea acestei po
doabe a municipiuiui este de citeva 
mii. Practic. îl îngrijesc prin rotație 
cetățenii din toate circumscripțiile 
electorale. „Firesc lucru, precizează 
interlocutoarea. Căci după ce ai con
struit ceva cu mina ta; e greu să-l 
lași in voia ..soartei". Și fnai aflăm 
un lucru : istoria devenirii acestui 
obiectiv începe cu Juna martie— 
1986. cind a avut loc acea întrunire 
a „Tribunei democrației". Pină a- 
tunci era o... groapă de gunoi. . Iar 
problema locurilor de joacă si re
creare pentru copii (si nu numai 
pentru ei) se ridicase în cadrul adu
nărilor cetățenești. Fieeare în car
tierul lui. deși municipiul nu este 
at.it de întins, Problema a fost ridi
cată cu atita frecventă, eu atîta in
sistentă. incit s-a dovedit că este 
vorba nu numai de o cerință a unei 
circumscripții, ci a întregului muni-
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...Timpul este înaintat, Așa că, numai folosind la maximum fiecare zi. 
edilii, întreprinderile de specialitate, cetățenii pot finaliza cit mai grabnic 
lucrările de pregătire a fondului locativ pentru sezonul rece. Este o înda
torire de mare

mult mai

Un frumos exemplu

Um
oină

vorbe

C. BORMIANU

Concediile neglijenței

despre 
acțiuni

La început, erau pu
tini- Citiva deputati si 
cetățeni îndemnau oa
menii să participe la 
lucrările gospodărești 
ale cartierului, 
blau din casă in casă, 
cam fără spor, 
cind... Pină cind de
putatul circumscrip- 
tiei a propus să facă 
altfel munca de mobi
lizare a oamenilor. 
Cum ? S-au format 
mici echipe conduse 
de către deputat, care, 
cu uneltele gospodă
rești trebuincioase, au 
ieșit, „la vedere", să- 
Dind terenul viran, 
mătufind strada in 
fata caselor... Faptele 
de muncă au fost un 
îndemn. Fără 
de prisos.

Amintindu-si 
«ceste prime 
gospodărești, deputa
tul Vasile Geman ne 
Îndeamnă să vizităm 

unul dintre rele mai 
frumoase cartiere ale 
municipiului Roman, 
unde toate, absolut 
toate lucrările edili- 
tar-aospodăresti sint 
realizate cu contribu
ția in muncă a cetățe
nilor. „Aici, unde ne 
aflăm, pe strada Lu
ceafărul. povestește 
deputatul, erau gropi 
si noroaie ori praf, 
după sezon ; acum, 
cum vedeți, altul e 
aspectul zonei. Cetă
țenii au săpat trei 
sute de metri pătrați 
de uămint pentru ni
velare. au plantat ar
bori fructiferi, tei si 
salcîmi. arbuști orna
mentali. Ne autogos- 
podărim cam de două 
decenii, timp în care 
cetățenii au prestat 
mii si mii de zile de 
muncă la construirea 
a tot ce vedeți : scoa
lă si grădiniță de co-

cipiu. Incit cetățenii reprezentînd 
toate circumscripțiile au ajuns la 
concluzia : nu are rost să cheltuia 
muncă și să risipească teren pentru 
locuri de joacă in fiecare circum
scripție. ci mai intîi să folosească 
terenul lipsit de întrebuințare, adică 
..groapa de gunoi". Au adoptat ho- 
tărlrile respective, asumindu-și deo
potrivă răspunderi cetățeni și edili.

Interlocutoarea este gata să ne 
ofere și alte argumente ale rodni
ciei acestei forme de conlucrare ne
mijlocită între cetățeni și edili : 
conlucrare pornind de la receptarea 
ideii, hotărirea adoptată și transpu
nerea ei in viată : amenajarea 

însemnări din municipiul slobozia

parcului de Est, a grădinilor de le
gume din spatele blocurilor „Micro- 
6“. modernizarea străzii Nordului 
etc.

insă

O „substituire" neavenită. 
Numai că. parcurgind „istoria" aces
tei forme de legătură dintre edili și 
cetățeni, constatăm că pe parcursul 
acesteia au rămas numeroase „pete 
albe". Adică, in locul întrunirilor 
„Tribuna demo'cratiei" s-au tinut... 
adunări cetățenești. De ce ? Ni se 
oferă (ea de obicei in asemenea si
tuații) mai multe „explicații". Care 
insă nu tin — și nu pot să tină — 
locul specific și distinct al „Tribu
nei democrației".

Ce fel de explicații ? Cea mai 
frecventă — organizatorii au fost, 
„prinși" cu alte trebitri urgente — 
audiențe, campanii etc. La o cer
cetare mai atentă descoperim 
că numeroase audiente au fost axa
te pe probleme care, deși par „ca
zuri izolate", pot interesa — și chiar 
interesează categorii largi de cetă
țeni, ba pot deveni chiar generale, in 
cazul cind neajunsurile nu sint era
dicate la vreme. Nu ar fi fost, oare, 
mai nimerit ca cerințele justificate 
ale cetățenilor (chiar da.că nu sint 
generale) să fie. spuse de ei Înșiși 
direct factorilor de răspundere. în 
cadrul „Tribunelor" ? Sintem siguri 
că da. Cu rezultate 
prompte.

Ni se mai spune că 
vele, adunări cetățenești 
zenti deputati municipali care au 
adus la cunoștința consiliului popu
lar problemele ridicate. Nimeni nu 
contestă competenta deputatului, re
prezentant legitim al alegătorilor. 
Numai că. potrivit statutului său, 
deputatul nu „hotărăște", ci „aduce 
la cunoștință", răminind ca, in cazul 
cind problema nu este rezolvată, să 
o ridice la sesiunea consiliului popu
lar. Or, există numeroase situații ce 

pii, locuri de agre
ment, fintini artezie
ne. deopotrivă utile si 
frumoase".

O acțiune a comi
tetului de cetățeni din 
cartier are in obiectiv 
cultivarea cu legume 
si pomi fructiferi a 
fiecărei porțiuni de 
teren. Tot ei. cetățe
nii. adună fierul vechi 
si alte materiale recu
perabile si refolosi- 
bile.

Diversitatea preocu
părilor si diversitatea 
propunerilor cetățeni
lor. propuneri înfăp
tuite de către ci înșiși, 
exprimă hotărirea de 
a găsi noi modalități 
si soluții pentru auto- 
cospodărirea si înfru
musețarea cartierului, 
pentru a crea un ca
dru de muncă si viată 
civilizată. înfloritoare. 

pot și trebuie să fie rezolvate pe loc, 
întrebări la care se așteaptă răs
punsul prompt și autorizat. în pre
zența obștii. Or, acestea sînt tocmai 
de resortul „Tribunei democrației", 
care, parte indisolubilă a sistemului 
democrației socialiste, nu poate fi 
substituită de alte forme de mani
festare a acesteia.

Optica eronată a „crizei 
de timp”, Evident> lipsa de regu
laritate cu care sini convocate și' 
ținute întrunirile „Tribuna demo
crației" iși are. de fapt, o altă cau
ză : slaba preocupare fată de 

eceastă formă a democrației mun
citorești, revoluționare. Persistă ne- 
ințelegerea faptului ea tocmai dacă 
există probleme multe „pe capul" 
edililor, cu atît mai necesară este 
organizarea „Tribunelor", căci, prin 
acestea numeroase probleme iși pot 
găsi o soluționare mai rapidă. Deci, 
nu „se pierde timp", ci, dimpotrivă, 
se face o investiție de timp cu do- 
bindă indoită. Formă al cărei speci
fic constă atît in faptul că problema 
cetățenească este ridicată și dezbă
tută de obște, față-n fată cu edilii, 
cit și, mai ales, in eficiența măsuri
lor — împreună adoptate, impreună 
înfăptuite.

, Că așa stau lucrurile o demon
strează rezultatele concrete ale unor 
„Tribune", din care cităm : acțiunile 
comune ale organizațiilor U.T.C.. 
O.D.U.S., impreună eu organele de 
ordine pentru asigurarea unei com
portări civilizate pe stradă și in locu
rile publice. (Totul a pornit de la 
un „caz izolat" cind doi tineri și-au 
permis 
public) 
toni a 
irigații 
că nu
drumăti pe loc de însuși președin- 

expresii necuviincioase in 
; descoperirea de către cetă- 
unor noi locuri de muncă in 
(Niște cetățeni care susțineau 
au unde munci, au foșt in-

fele consiliului județean al sindica
telor spre munca ce ii aștepta) ; re
ducerea sensibilă a reclamațiilor fă
cute în cursul audiențelor la primă
rie fată de activitatea unor unități 
comerciale, sanitare și de servicii. 
Motivul ? După ce fuseseră ridicate 
in fața factorilor responsabili la 
..Tribuna democrației", se luaseră 
măsurile cuvenite.

Informarea directă 
neînlocuit I Or> asemenea pro
bleme. deși unele sint „personale", 
sau vizează grupuri relativ rest.rinse 
de cetățeni, sint. toate, importante. Și 
nu numai în sensul că eradicarea 
neajunsurilor și lipsurilor semnalate 
constituie pentru cei vizați un an
gajament public, ci și pentru că fe
nomenele negative pot fi prevenite. 
Cui ar strica, de exemplu, prezenta 
in fața cetățenilor, alături de. al ti 
factori de răspundere din municipiu, 
a conducătorilor întreprinderii de În
treținere a fondului locativ (sint me
reu reclamate diferite reparații de 
mîntuială), sau a celor din domeniul 
comerțului (există și „excepții" ne
dorite in ce privește corectitudinea 
și solicitudinea fată de cumpărător!), 
sau a celor 
ce etc., etc,

...Dar viata 
revoluționară .... ________
bozia poate oferi un nesfîrșit șir de 
argumente in favoarea folosirii și 
perfecționării acestei forme a 
democrației noastre socialiste. Așa 
incit, considerăm binevenită hotări
rea Consiliului municipal Slobozia al 
F.D.U.S. de a organiza intr-un vii
tor rit măi apropiat. întruniri ale 
„Tribunei democrației", de a.le con
tinua cu regularitate, de a urmări 
eficienta prin care această formă 
vie a democrației noastre cotidiene 
s-a impus in viata obștii. Ni s-a pro
pus chiar să participăm la una 
ele, Așa incit, vom reveni.

din serviciile publi-
in continuă prefacere 
si in municipiul Slo-

Locuințe noi in municipiul Alexandria S. Cristian

Sondajul ,,Scînteiî“ pe teme de sezon

PREGĂTIREA PENTRU IARNĂ A LOCUINȚELOR
Sosirea toamnei readuce in actualitate pregătirile pentru sezonul 

rece, inclusiv in privința locuințelor. Chiar dacă vremea este încă fru
moasă și călduroasă, gospodarii localităților au datoria sa încheie cu 
operativitate aceste pregătiri, incit cind va surveni lăsarea frigului să 
se poată trece la furnizarea căldurii in condiții de bună folosire a in
stalațiilor.

Anul acesta, în primăvară, s-au elaborat in toate localitățile pro
grame de revizuire și reparare a instalațiilor de termoficare, a conduc
telor termice. Care este in momentul de față stadiul acestor lucrări ?

Cu spirit de. prevedere, de 
anticipație. Trebuie spus că m 
rele mai multe localități lu.crăt-ile 
pregătitoare au fost. încheiate incă 
din vară. Dind dovadă de spirit de 
prevedere, cunoscind din experiența 
anului trecut, și din sesizările cetă
țenilor „problemele" ivite in exploa
tarea rețelei termice, întreprinderile 
locale de gospodărie comunală și în
treținere a fondului locativ au revi
zuit si au reparat — acolo unde a 
fost cazul — instalațiile defecte, au 
construit noi puncte termice, nece
sare ca urmare a extinderii spatiilor 
de locuit..

Astfel s-a procedat in localitățile 
județului TULCEA, unde s-au în
cheiat reparațiile la pompele, schim
bătoarele de căldură. armăturile 
metalice și conductele de la punctele 
termice. Sint. in curs de efectuare lu
crările de spălare și curățare chimică 
a schimbătoarelor de căldură și a 
conductelor din interiorul punctelor 
termice. Au fost, revizuite, de ase
menea, instalațiile electrice din ca
drul rețelei de termoficare. Tot la 
Tulcea au fost înlocuite, in totali
tate. armăturile metalice defecte din 
subsolul, blocurilor, pentru a se evita, 
pierderile de agent termic.

La PIATRA NEAMȚ s-au inoheiat 
reviziile la toate cele 59 de puncte 
termice, ca și lucrările de revizuire 
a instalațiilor de calorifer din,apar
tamente (in loc de 5 000 mp suprafață 
planificată pentru acest an. s-au re
vizuit 7 000 mp.).

lai ORADEA planul de reparațif 
și revizie la nunctele termice s-a 
executat conform graficului, s-au e- 
fectuat reviziile, reparațiile si pro
bele de presiune la 615 km de rețea 
(din lungimea totală de 650 km), 
s^au verificat si remediat instalațiile 
electrice de la punctele, termice. în- 
cepind cu 7 septembrie s-a trecut la 
umplerea instalațiilor interioare iu 
întregul municipiu, fiind eliminate 
toate neetanseităt.ile constatate.

în municipiul BUCUREȘTI, unde 
sistemul de termoficare asigură în
călzirea a circa jumătate de milion 
de apartamente, s-au încheiat repa
rațiile capitale la rețelele de circuit 
primar din cartierele Balta Albii. 
Berceni, Militari. Drumul Taberei. 
Rahova și Grivița, injocuindu-se 
conductele, vanele și armaturile de
fecte. S-au revizuit, curățat și etan- 
șeizat 190 de cazane. 1 000 de armă
turi și 240 de elect.ropom pe de la 
centralele termice de cartier. Tot
odată.. se apropie de sfirsit reviziile 
și reparațiile la subsolurile termice 
de la blocurile racordate la sistemul 
de încălzire centralizată. O atent.ie 
deosebită s-a acordat in Capitală re
parațiilor și reviziilor din 

oentralelor electrice de termoficare. 
refaoerii izolațiilor termice, diminuă
rii pierderilor de căldură din rețea, 
echilibrării circuitelor in vederea 
distribuirii uniforme a agentului ter
mic.

De la plusul de inventivi
tate tehnică la plusul de 
economie. Cu ocazia lucrărilor 
pregătitoare s-au aplicat si o serie 
de soluții noi, capabile să asigure 
creșterea indicilor de exploatare a 
instalațiilor, termice. în acest sens 
sînt. de reținut, soluțiile aplicate in 
județul MUREȘ — soluții din care 
ar putea să se inspire și alte Între
prinderi județene de gospodărie co
munală, Despre ce este vorba ? La. 
fiecare centrală termică s-au mon
tat capacități suplimentare de acu
mulare a apei calde (un fel de ..ter
mosuri"). care păstrează temperatu
ra apei și in orele de Întrerupere a 
focului la cazane. De asemenea, s-au 
adus o serie de perfecționări la ca- 
zanele din centralele termice, prin 
înlocuirea arzătoarelor, a grupurilor 
interioare și exterioare de serpenti
ne, prin modificarea instalațiilor de 
alimentare. In plus, s-au refăcut re
țelele termice și instalațiile de pre
para re a ăpei calde menajere din 
centralele termice, in vederea spori
rii randamentului termic la peste 
la suiă.

Tot. in județul Mureș, alături 
măsurile tehnice, s-au adoptat, și 
nele măsuri organizatorice, care 
asigure o cit mai corespunzătoare 
utilizare a energiei. Astfel, la mij
locul și la rele două capete ale fie
cărei linii de termoficare de la cele 
38 de centrale ale orașului au fost, 
alese apartamente-etalon in care, 
conform unui program, .temperatu
rile se vor măsura de mai multe ori 
pe zi. Se va exclude astfel posibili
tatea ca la „cap de linie" tempera
turile să fie altele decit rele de pe 
rețea. Totodată, a fost înființat un 
dispecerat, in care vor fi. adunate 
toate datele transmise din apart.a- 
mentele-etalon și de unde se vă in
terveni în reglarea temperaturii.

Pentru îndepărtarea operativă a 
eventualelor defecțiuni ce pot. apărea 
au fost organizate in diferite orașe 
dispecerate speciale (la Oradea și 
Piatra Neamț s-au constituit forma- 

de intervenții repartizate ne car

tierele orașelor ; au fost asigurate, 
totodată, materialele si piesele de 
schimb necesare, mijloacele de trans
port adecvate).

Cînd lucrările de termofi
care sînt tratate... cu răcea
lă, Cu prilejul sondajului nostru au 
rezultat insă și unele intirzleri. Din 
județul TuLcea ni se semnalează că 
lucrările de Înlocuire a caloriferelor 
sparte sint. mult, rămase in urmă 
(fiind înlocuite pină la această dată 
doar 50 la sută din caloriferele de
fecte). înt.irzierea datorindu-se 
corelării capacității de muncă 
ritmul de aprovizionare. Ce se 
teaptă ? Viscolul iernii ? înghețul T

Tot la Tuloea șe tergiversează și o 
altă lucrare de care depinde buna 
funcționare a instalațiilor termice. 
Este vorba de eliminarea anei care 
băltește tn subsolurile tehnice ale 
mai multor blocuri din cartierul de 
vest al municipiului — surse de de
gradare a instalațiilor, de risipire a 
energiei. Asemenea intîrzieri conduc 
la serioase daune, la risipirea de 
agent termic.

Se știe, ploile, zăpada. înghețul 
afectează acoperișurile blocurilor, 
creînd pericolul infiltrațiilor. Tocmai 
de aceea, in fiecare primăvară se re
vizuiesc terasele și 
este cazul — se trece Ja 
reparațiilor necesare. De 
tațea cu care se execută 
respective depinde costul 
pentru că orice fntlrziere 
agravarea degradării, la 
suplimentare de materiale si' 
de muncă. Si totuși, in București, in 
sectorul 3. I.C.R.A.L. Vitan. a reușit 
să refacă piriă Ta aebastă 'dată doar... 
5 terase (din zecile de terase degra
date). La blocul nr. 21 din Șos. Că- ... ... -- - - d|n

s-au
a

acolo unde 
efectuarea 
operativi- 
reparațiile 
lucrărilor, 

conduce la 
consumuri 

forță

Dar aportul cetățenilor ? 
Alături de lucrările aflate in sarcina, 
întreprinderilor de specialitate, cetă
țenii pot aduce — si au datoria să 
aducă — o contribuție importantă la ■ 
buna pregătire a fondului locativ 
pentru sezonul rece. Pe lingă obiș
nuitele operațiuni de etanșețzare a 
încăperilor, a ușilor si ferestrelor, a 
spatiilor comune din blocuri, pe care 
fiecare gospodar este dator să le 
facă in propria locuință, cetățenii 
pot. și trebuie să sprijine întreprin
derile de specialitate, echioăle 
meseriași in efectuarea 
aferente cartierelor in 
cuiesc : la deseflpertarea 
rarea canalelor termice.
rea șanțurilor în cafe au fost, înlo
cuite conductele de termoficare etc.

Două familii din/ 
Focșani au dorit să-și 
petreacă concediul de 
odihnă din acest an in 
frumoasă stațiune su- 
ceveană Vatr» Dornei. 
Au cumpărat biletele 
(nr. 0158530 si 0158030, 
eliberate de O.J-.T. 
Vrancea). s-au urcat 
in tren si. la data fi
xată. s-au prezentat 
la hotelul indicat pe 
bilet. Aici, surpriză. 
Una din familii a fost 
cazată ; cea de-a doua 
— invitată să se în
toarcă acasă. De ce ?

— O.J.T. Vrancea a 
eliberat — 
două bilete 
cfelași loc.

O simplă 
tă ? Ca la
graf,, unde se intimplă

eronat — 
pentru a
nesli.ien- 

cinemato-

să intri în 
constati că 
pentru care 
stă altcineva (cu bilet, 
pentru același Ioc) ?

Dacă spectatorul de 
film trece mai ușor 
(dar nu cu plăcere) 
peste necazurile pro
vocate de „casierii 
distrați", pentru turis
tul cu bilet dublu im
plicațiile sînt dintre 
rele mai neplăcute : 
drum inutil (uneori de 
sute de kilometri), ba- 
gaie cărate. plus 
timpul pierdut, vacan
ta ratată...

Din păcate. Ia O.J.T. 
Vrancea nu e prima 
dată .cind se intimplă 
astfel.

— Am crezut, că se 
va descurca turistul

sală si să 
ne soaunul 

ai bilet
in stațiune... Încearcă 
să ni se explice. Că 
dacă a făcut omul ati- 
ta drum, n-o să-l tri
mită înapoi.

Așadar, nu e vofba 
de o nevinovată ne
atenție atunci cind 
funcționarul „d i s- 
trat“(! ?) a eliberat, 
respectivele bilete du
ble. Credem că fată 
de asemenea cazuri 
trebuie aplicate cele 
mai severe măsuri, in- 
cepind poăte cu im
putarea cheltuielilor 
de transport. Și nu 
numai la O.J.T. Vran- 
cea, ci 
unde se 
fel.

(Urmare din pag, I)

Mihai

pretutindeni 
intimplă la

IONESCU

Producători de... explicații?
Este, posibil să mori 

de sete cu sticla de 
apă minerală in față 1 
Teoretic nu. Prac
tic insă... Dacă nu ai 
la indemină acel mi- . 
nuscul și banal dispo
zitiv, nu-ți rămâne alt
ceva de făcut decit să 
admiri conținutul sti
clei... din exterior și 
să înghiți în sec. Pen
tru că această „uneal
tă" nu se găsește pe 
nicăieri.

Mai mulți cetățeni, 
veniți din. vacanță de 
pe Litoral, ne-au rela
tat cite „excursii" au 
făcut, prin mai multe 
stațiuni, pentru a pu
tea găsi o cheie de 
destupat sticlele de 
apă minerală, spre a-și 
astimpăra setea cind 
veneau de la plajă. Au 
întrebat, la unitățile 
comerciale de profil 
din Mangalia Sud,

Nept.un, Eforie Nord, 
Techirghiol. Peste tot 
același răspuns : „Nu 
avem !". La direcția de 
resort din Ministerul 
Comerțului Interior a- 
flăm că „explorările" 
puteau fi extinse și in 
alte localități din țară, 
cu aceleași rezultate 
negative, deoarece coo
perativa „Tehnometa- 
lica" — București, 
principalul producător 
de asemenea, chei, are 
mari restanțe in li
vrări, inclusiv către 
comerțul constănțean.

Fără îndoială, pentru 
nerespectarea contrac
telor, cooperativa a- 
mintită poate furniza 
explicații, 
faci cu 
sete și 
desface

Și nu
izolat. Ne sînt semna-

Dar ce să 
ele cind ți-e 

nu ai cu ce 
sticla ?

este un caz

late și altele din a- 
ceeași categorie a „mă
runți șurilor", a căror 
absență se datorează 
lipsei de seriozitate a 
furnizorilor. De pildă, 
rișnițele de piper (pro
duse de I.P.P.C. Co
rei), tigăile de tablă 
neagră, diferite vase 
de bucătărie, îndelung 
așteptate să sosească 
de la. întreprinderea 
„Metalurgica" ■— Bucu
rești, șl altele cerute 
de cumpărători.

Cercetind lista ab
sențelor, te întrebi cu 
ce se ocupă mica in
dustrie. ce se fabrică 
in atelierele ei în 
afară de... explicații 
pentru lipsa articole
lor pe care le contrac
tează, dar nu le reali
zează ?

Roclica SERBAN

4,5 ori față de comenzile inițiale), 
n-au fost de complezenta, ele erau 
argumentate, aveau girul faptelor. 
Cind aprecierile s-au prea repetat 
deturnind, involuntar, substanța dez
baterilor. primul-secretar al comite
tului municipal de partid, tovarășul 
Gheorghe Alboiu, a stăvilit acest 
curs : „Nu este cazul să insistăm 
asupra contribuției unor cadre la 
sprijinirea colectivului Întreprinde
rii. Ele nu și-au făcut decit datoria".

Exemplul la care ne-am referit 
numește o situație firească, normaiă 
— adică exact ceea re trebuie să 
însemne relația dintre centrală si 
întreprindere și care. înainte de orice, 
definește atitudinea plină de respect 
a conducerilor ministerului și cen
tralei fată de o instituție a democra
ției muncitorești revoluționare, se
riozitatea și modul concret de mun
că prin care se contribuie la întări
rea autorității acesteia.

De ce subliniem un fapt, totuși, 
obișnuit ? Pentru râ in viață. in 
practica curentă, ni se oferă și re
versul lui.

...Urma să se desfășoare adunarea 
reprezentanților oamenilor muncii 
de la I.R.E. Rm. Vilcea. Cu o oarecare 
ezitare, după re am insistat, tovarășii 
Ion Mocanu. secretarul comitetului de 
partid, președinte al consiliului oa
menilor muncii, și Ion Tunaru. prim- 
vicepreședinte al C.O.M. și director al 
întreprinderii, ni l-au prezentat pe 
delegatul centralei, care tocmai so
sise din București.

înaintea adunării generale am avut 
o discuție cu acesta. L-am întrebat : 
Cunoașteți specificul și problemele 

’de aici? Cunoașteți pe cineva din 
oamenii întreprinderii ? Ati mai fost 
vreodată in această unitate ? La fie
care din aceste întrebări a dat. un 
singur răspuns : „Nu". Și-am mai 
insistat : Cine a participat, la aduna
rea generală precedentă, din februa
rie ? Cunoașteți lista de probleme 
rezolvate sau rămase in suspensie 
de atunci ? Nici la aceste întrebări 
n-a avut răspuns. De fapt, participa 
pentru prima dată la o asemenea 
adunare, după cum ne-a mărturisit. 
Cum poate o centrală să-și trimită 
reprezentantul la arest important

for al democrației muncitorești fără 
clarificarea problemelor ridicate m 
adunarea anterioară, cind arest lu
cru formează un punct distinct al 
ordinii de zi ?

Și, totuși, reprezentanți; oameni
lor muncii din întreprindere și-au 
făcut, datoria și au dezbătut cu toa
tă răspunderea problemele cu care 
se confruntă unitatea. în adunarea 
generală de la I.R.E. Rm. Vilcea, 
care s-a dovedit a fi temeinic pre
gătită și s-a desfășurat intr-un 
spirit de exigentă, de critică și 
autocritică sinceră, cu sentimentul 
deplinei responsabilități, s-au pus 
răspicat problemele : cu re preț pro-

Dar poate cea mai bună 
ce ne scutește de orice alt 
tariu. este aceea pe care tovarășul 
Ion Udrescu, secretar al Comitetu
lui municipal de partid Rm. Vilcea, 
a dat-o chiar in respectiva adunare 
generală.

— Transmiteți conducerii centralei 
— i s-a adresat reprezentantului 
acesteia — că sintem nemulțumiți de 
felul în care înțelege să sprijine 
unitatea din Rm. Viloea. 
lească responsabilitatea 
competent din centrală, 
căruia unitatea noastră 
creze direct și operativ 
centralei, fiind ajutată

replică, 
comen-

Să se stabi- 
unui cadru 
cu sprijinul 
să coni ti- 

cu serviciile 
astfel să-și

voie în activitatea 
dul de a gindi si 
cadre de conducere 
deși fiecăruia i se cere să fie deo
potrivă bun specialist, bun revolu
ționar.

Superficialitatea in îndeplinirea 
propriilor atribuții, subestimarea ro
lului adunărilor generale ale oame
nilor muncii au fost intîlnite și la 
adunarea generală de la întreprin
derea de execuție, și exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare Rm. 
Vilcea — unitate fruntașă in între
cerea pe ramură care are de execu
tat. un mare volum de lucrări in în
treg județul. Aici am avut pri-

curentă, in mo- 
actiona al unor 

din centrale.

ducem energia electrică, cum putem 
s-o obținem mai ieftin, cum s-o gos
podărim mai eficient. Oamenii s-au 
referit și la îndatoririle centralei. 
Ne-am notat,’ și și-a notat si repre
zentantul centralei. Iată doar citeva. 
Petre Semenescu. maistru la centrul 
Horezu ; „Am formulat trei propu
neri de strictă necesitate si urgentă 
la adresa centralei. N-am primit nici 
un răspuns. La nici una ! De aceea le 
reactualizez...". Nicolae Dincă. șef 
coloană auto : „Sint probleme care 
depășesc posibilitățile întreprinderii 
— unele necorelări și transporturi 
inutile — pe care centrala nu se poa
te mulțumi doar a )e lua in eviden
tă, fără a avea un rol direct și activ 
in soluționarea lor".

Reprezentantul centralei — aflat 
în prezidiul adunării — a consemnat, 
desigur, conștiincios toate problemele 
ridicate de oameni. Cind i s-a dat 
cuvîntul. a spus laconic : 
gist.rat tot ce ați spus si 
mite conducerii centralei 
pe care le-ați ridicat".

O stenodactilografă ar fi putut, con
semna la fel de bine desfășurarea 
adunării, fără a,mai fi nevoie ca. nu
mai pentru atît, cineva să vină toc
mai din București.

„Am inre- 
voi trans- 
chestiunile

rezolve problemele. El să vină aici 
nu numai la adunările generale ale 
oamenilor muncii. ca reprezen
tant „onorific", ci, așa cum este fi
resc și necesar, și la unele adunări 
ale consiliului oamenilor muncii, ale 
biroului executiv al acestuia, să se 
implice efectiv și afectiv in activi
tatea colectivului.

Este intru totul întemeiată obser
vația activistului de partid. Ea are 
ca suport practica curentă a mem
brilor biroului și secretariatului co
mitetului municipal de partid care 
au precizate responsabilități pe mai 
lungă durată privind îndrumarea și 
sprijinirea unităților industriale, de 
construcții. Desfășurindu-și cea mai 
mare parte a activității 
acestor unități, cunoscind . 
pe realitățile, participind la 
adunările generale ale 
muncii, ei știu ce s-a stabilit anterior, 
au continuitate în exercitarea con
trolului - și sprijinului pentru solu
ționarea problemelor, urmăresc gra
dul de implicare, de responsabilitate 
al cadrelor în îndeplinirea atribuții
lor care le revin, șint în măsură să 
acorde un sprijin real, concret.

Stilul dinamic, exigent al muncii 
de partid se transferă uneori ane-

din ac- 
desprin- 
greutăti 
trebuit

in cadrul 
indeaproa- 

toate 
oamenilor

lejul să asistăm la o participare 
protocolară, grăbită și deci inefi
cientă a reprezentantului foru
lui de resort. Sosit cu aproape o ju
mătate de oră înainte de începerea 
lucrărilor adunării generale, repre
zentantul direcției de specialitate din 
Ministerul Agriculturii n-a avut 
— se înțelege — timpul necesar 
nici măcar să se informeze a- 
supra aspectelor esențiale 
tivitatea colectivului, să 
dă aoele fenomene și 
la înlăturarea cărora ar fi
să-și aducă o reală contribuție. Prin 
ce s-a remarcat.. în cele din urmă, 
participarea sa la dezbaterile din a- 
dunare ? Printr-o abordare genera
lă. lipsită de 
cluziile pg 
le închege., 
punsului la 
ridicate încă 
februarie și 
la rezolvarea 
atenției de vorbitori la această din 
urmă adunare.

Să se mai mire cineva de ce în 
noul inventar de probleme ce depă
șesc posibilitățile de rezolvare ale 
întreprinderii au fost din nou cuprin
se o serie de greutăți reținute șl in

substanță. în con- 
care a in cercat să
prin omiterea răs- 
prololemele concrete 

la adunarea din luna 
prin evitarea angajării 
noilor probleme supuse

luna februarie, dar pe care forul de 
resort le-a neglijat la vremea res
pectivă ?

Ne->am referit la două situații care 
denotă, și intr-un caz și în altul, că 
unele cadre din centrale si ministere 
care vorbesc ..ca la carte" despre 
responsabilitate, disciplină si ordine, 
despre organizarea superioară a 
muncii, sint. in realitate, restanțiere 
la aceste capitole, esențiale și in 
munca de la strung și in exercitarea 
actului de conducere. Formalismul 
de care se dă dovadă mai ilustrează 
însă și mentalitățile anacronice, 
practicile rutiniere ale celor in cau
ză, neînțelegerea de către aceștia a 
rațiunii noului mecanism economico- 
financiar, a principiilor și metodelor 
de aplicare a autoconducerii ,și auto- 
gestiunii muncitorești, și nu în cele 
din urmă slabul și ineficientul con
trol exercitat asupra activității lor 
de către organele și organizațiile de 
partid, lacunele din pregătirea lor 
politico-ideologică.

Desigur, totdeauna se fac decontu
rile cheltuielilor ele deplasare in 
unități. Ar fi nimerit ca. de fiecare 
dată, să se. facă și decontul moral, 
de conștiință față de felul cum iși 
îndeplinesc îndatoririle oei trimiși 
să soluționeze probleme. Bun spe
cialist. bun revoluționar nu repre
zintă o cerință abstractă, ci una de 
conținut, care 
activitatea de 
prej urările.

Organizațiile 
fere și centrale au de spus un cu- 
vint hotăritor, după cum dispun și 
de nenumărate mijloace ale muncii 
politico-organizatorice (adesea cu 
prea putină perseverentă sau price
pere puse în valoare) pentru a face 
ca demersul lor politic, exigent, a- 
decvat condițiilor specifice de acti
vitate, să determine împlinirea in 
fapt a acestui deziderat. Iar acum, 
după desfășurarea adunărilor gene
rale, a venit rindul acțiunilor con
crete, măsurilor energice astfel ca in 
perioada care urmează ele să preva
leze. iar la viitoarea rundă a adună
rilor generale, despre îndatoririle mi
nisterelor, centralelor — ca titulare 
de plan — să se discute ca despra 
un fapt împlinit.

trebuie îndeplinită in 
zi cu zi. in toate îm-

de partid din minis-
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IN INDLiSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

ORGANELE Șl ORGANIZAȚIILE
DE PARTID-FERM ANGAJATE

IN REALIZAREA PLANULUI
Producția fizică realizată ritmic, integral, de bună calitate la fiecare 

sortiment — iată una din sarcinile majore subliniate adeseori de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acum; in aceste 
zile premergătoare Conferinței Naționale a partidului, pentru colectivele 
din întreprinderi, pentru oamenii muncii din toate ramurile economici 
naționale nu există sarcină mai importantă decit aceea de a acționa cu h 
abnegație, cu inalt spirit de răspundere, cu competentă profesională pen
tru ca fiecare zi de muncă să fie tot mai rodnică, tot mai bogată in 
împliniri, să se încheie cu realizarea exemplară a planului la toți indi- ; 
ca torit'.

Pornind de la însemnătatea majoră a îndeplinirii integrale a planului 
la producția fizică, de la cerința recuperării grabnice a restantelor la 
anumite produse, continuăm să prezentăm azi răspunsurile unor secretari i 
ai comitetelor județene de partid la următoarele trei întrebări adresate i 
de redacția „Scînteii" :

1. Care este stadiul realizării planului la producția fizică de la începu
tul anului și pînă în prezent ?

2. Ce experiențe și acțiuni deosebite supuneți atenției pentru gene
ralizare ?

3. Care sînt problemele cu care se confruntă unitățile industriale din 
județ ?

Restantele pot fi recuperate prin măsuri fie mai bună 
organizare si prin solicitudinea furnizorilor

1. în primele luni ale anului, majo
ritatea unităților industriale din ju
dețul Maramureș s-au confruntat cu 
probleme deosebite. Prin eforturile 
depuse dc oamenii muncii din indus
tria județului restanțele au fost in 
cea mai mare parte recuperate, ast
fel că majoritatea întreprinderilor 
au obținut rezultate bune si foar'e 
bune in activitatea productivă si Ia 
export. Astfel, in perioada care a 
trecut de Ia începutul anului, la unele 
produse, cum ar fi plumb, zinc și 
cupru in concentrate, utilai minier, 
cherestea de fag și rășinoase. planul 
a fost depășit. De asemenea, au fost 
depășite comenzile si contractele la 
export. Paralel cu realizările planu
lui s-a acordat o atenție deosebită 
gospodăririi judicioase a materiilor 
prime si materialelor. Drept urmare, 
pe cele opt luni care au trecut din 
acest an s-au înregistrat importante 
economii fată de consumurile nor
mate la : metal, energie electrică șl 
combustibil.

Cu toate acțiunile întreprinse, re
zultatele obținute nu sint in măsură 
să ne satisfacă. Dacă în lunile martie- 
iunie am recuperat o parte din res
tantele înregistrate in primele luni 
ale anului, nu același lucru s-a in- 
tîmplat în lunile iulie si august, cind 
am înregistrat noi rămîneri in urmă 
la unii indicatori. Acolo unde a 
existat preocupare susținută pentru 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime, unde organele și organizațiile 
de partid, conducerile unităților au 
dovedit o bună organizare a muncii, 
rezultatele sint bune. în acest sens, 
aș amint-i : Centrala minereurilor 
Baia Mare. întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Baia Mare 
si întreprinderea de faianță și sti
clărie.

2. Comitetul județean de partid a

luat măsuri ferme pentru a menține 
ritmul înalt de lucru realizat in dife
rite sectoare, actionînd. totodată, 
pentru recuperarea restanțelor la oțel 
brut și aliat, utilaj refractar, trico
taje. Astfel, s-au luat toate măsurile 
pentru crearea condițiilor de reali
zare a sarcinilor de plan la export, 
în acest domeniu au fost lansate în 
fabricație toate .produsele prevăzute 
in contractele cu partenerii externi. 
Un accent deosebit s-a pus pe reali
zarea în bune condiții a investițiilor, 
acționindu-se pentru recuperarea 
restanțelor, intensificîridu-se lucrul 
pe șantiere la toate obiectivele. A- 
colo unde s-au înregistrat rămîneri 
în urmă s-au stabilit măsuri con
crete de lucru. Astfel. în sectorul 
minier, așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral ăl partidului, cu prilejul vizitei 
de lucru din luna mai a anului tre
cut. s-a continuat procesul de per
fecționare a tehnologiilor de extrac
ție și preparare a minereurilor, con
comitent cu imbunătățirea calității 
minereurilor și creșterea randa
mentelor de extracție. în unitățile 
constructoare de mașini au fost, lua
te măsuri pentru organizarea mai 
bună a lucrului, asigurarea bazei 
materiale, încărcarea la capacitate a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor. 
Un accent deosebit am pus și pu
nem pe înfăptuirea tuturor măsuri
lor prevăzute prin programele de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, 
care au menirea să determine ridi
carea parametrilor tehnici și calita
tivi ai produselor, creșterea mai ac
centuată a productivității muncii, 
încadrarea în normele de consum și 
reducerea costurilor de producție, 
recuperarea și refolosirea unui vo
lum mai mare de materiale, asigu

ri nd și pe această cale creșterea efi
cienței economice. In această pe
rioadă. colective complexe ale co
mitetului județean de partid au în
treprins analize în toate unitățile 
economice care nu și-au realizat 
sarcinile de pian la diferiți indica
tori. stabilindu-se măsuri concrete 
la fiecare loc de muncă pentru mai 
buna organizare a muncii.

3. Acționăm in continuare pentru 
a obține de la ministere și între
prinderile de comerț exterior noi 
comenzi și contracte care să poată 
fi executate in acest, an. O problemă 
mai deosebită se ridică la I.M.M.U.M 
Baia Mare, unde este necesar să a- 
sigurăm lunar cel puțin 1 540 tone 
tablă de la Combinatul siderurgic 
Galați, în structura dimensională 
•impusă de realizarea utilajelor mi
niere pentru partenerii externi. Tot 
la această unitate avem probleme 
deosebite în ceea ce privește livra
rea motoarelor electrice contractate 
cu unitățile de profil din București, 
Turnu Măgurele, Timișoara ș.a. Aș 
dori să mă refer șl la o altă pro
blemă. Cu toate că am primit asi
gurări de la unitățile Ministerului 
Industriei Chimice și Petrochimice 
că vor livra întreprinderii textile 
„Maramureș" întreaga cantitate de 
celofibră și poliester, pină in pre
zent din cele 524 tone poliester au 
fost, livrate doar 146 tone, iar la ce
lofibră, din 260 tone s-au expediat 
numai 76 de tone. Or. un lucru este 
limpede, fără aceste materiale uni
tatea noastră nu poate realiza co
menzile pentru beneficiarii interni 
și export.

Gheorghe ILIA,
secretar cu probleme economice 
al Comitetului județean Maramureș 
al P.C.R.

RECOLTAREA ȘI ÎWSĂM1MȚĂRILE
— în ritm mai intens, cu răspundere pentru calitate
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STADIUL ÎNSĂMINJĂRILOR DE TOAMNĂ - TOTAL CULTURI - în procente pe ju
dețe, în seara zilei de 21 septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii).

DOLJ: Se lucrează diferențiat, în funcție de 
starea terenului

in ansamblu bune, să 
tuate întreprinderile

contribuie

Efectuarea arăturilor, pregătirea 
terenului și insămințarea celor 
aproape 200 000 hectare cu diferite 
culturi constituie acum pentru lu
crătorii ogoarelor doljene preocupa
rea cea mai importantă și. totodată, 
un examen al competenței și dirze- 
niei. Nu e nici o exagerare în aceas
tă apreciere. In toamna trecută s-a 
semănat greu. Acum se lucrează și 
mai greu. Efectele negative ale se
cetei excesive sînt învinse, aici, in 
cîmpia Doljului, printr-un efort ma
xim și printr-o organizare a muncii 
impusă de sta îa cu totul deosebită 
a terenului. C vintul de ordine, in- 
cepînd de la comandamentul jude
țean și pină jos in unităti și la fer
me. este ca toate culturilețde toamnă 
să se pună sub brazdă numai pe te
renurile bine pregătite, la densitatea 
și adincimea stabilite în tehnologii. 
Cum se acționează ? Cele 186 de co
misii pentru însămîntări iau în pri
mire solele prevăzute pentru semă
nat. consemnează datele tehnice și 
întocmesc un proces verbal pentru 
fiecare cultură in parte. Conducerile 
unităților de mecanizare asigură 
calitatea lucrărilor de pregătirea te
renului. iar semănătorile intră in 
brazdă numai acolo unde comisiile 
confirmă că sînt respectate toate 
noripele tehnice. Ce s-a întreprins, 
in condițiile specifice ale acestui an. 
pentru a se finaliza insămințarea 
orzului pînă la 1 octombrie și a 
griului pină la 10 octombrie 7

— în zonele ’neirigate si colinare, 
acolo unde nu se poate ara cores
punzător din cauza secetei, pregăti
rea terenului pentru semănat se 
face cu discurile grele. Asigurăm

astfel un' bun pat germinativ — a 
ținut să precizeze tovarășul Marin 
Rădulescu, director cu producția 
vegetală la direcția agricolă și pre
ședinte al comisiei județene pentru 
inșămințări. (Pentru a se lucra Ia 
arat și pregătit in schimburi prelun
gite sintem sprijiniți cu peste -300 de 
mecanizatori din industrie, cu „me
canici de întreținere și o parte din 
motopompiștii din unitățile agricole. 
Pe toate cele 806 semănători, ce au 
fost modernizate în vederea insă- 
mînțării la distantă de 6 cm între 
rinduri. lucrează cei mai buni me
canizatori. cărora li s-au difuzat in
strucțiuni tipărite privind reglarea 
semănătorilor și tehnologia insămîr.- 
țării griului și orzului.

Comandamentul județean atrăgea 
atenția zilele trecute asupra necesi
tății imperioase ca pretutindeni co
misiile locale pentru însămîntări 
să-și îndeplinească întocmai meni
rea și răspunderea cu care au fost 
investite, luind operativ toate mă
surile ce se impun pentru a nu ab
dica în nici un chip de la normele 
de calitate. Și trebuie spus că in 
cele mai multe locuri așa se proce
dează. Un exemplu : Sintem pe 
ogoarele C.A.P.’ Piscu Vechi. Deși 
insămințarea' orzului putea să fie 
încheiată încă de acum o săptămînă. 
lucrarea s-a decalat cu citeva zile, 
dar s-a făcut in condiții superioare 
de calitate. Despre ce este vorba? 
Eram de față, cind un „specialist" 
de la centrul de semințe Craiova a 
comunicat telefonic : ..Cele 20 tone 
sămintă de orz ce urmează să o pu
neți sub brazdă au buletin roșu, 
deci germinație corespunzătoare și 
ne asumăm răspunderea". „Ce ușor

obținerii

SATU MAKE: Acum, 
pe prim plan - 

semănatul 
griului

Pregătit minuțios, temeinic, cu 
mult timp in urmă, semănatul ce
realelor de toamnă se află in plină 
desfășurare și in județul Satu Mare. 
El se realizează sub semnul hotărî- 
rii ferme a tuturor lucrătorilor din 
unitățile agricole de a obține pro
ducții superioare celor de pină 
acum. O dovadă convingătoare a 
acestei hotăriri o reprezintă însuși 
modul in care se înfăptuiesc măsu
rile cuprinse în programul adoptat 
de comitetul județean de partid. Pe 
prim-plan se situează acum semăna
tul griului.

Acum, la vremea semănatului 
griului, în cursul zilei de ieri. 22 sep
tembrie. am fost prezenți în unele 
unități agricole din zona colinară, 
respectiv in cele aparțțnînd consi
liului agroindustrial Turț (Negrești- 
Oaș), care, prin producțiile bune din 
1987, atestă judiciozitatea măsurilor 
luate aici în ultima vreme.

Mergem. împreună cu inginerul 
Dorin Bretan, directorul S.M.A. Ne- 
grcști-Oaș. in urma unei semănători 
care însămința pe o parcelă a C.A.P. 
Negrești-Oaș. In solul afinat să- 
mința era incorporată uniform și la 
adincimea de 7—8 cm. Șefa fermei 
nr. I, Viorica Dohi, aflată lingă se
mănătoare, precizează că aceasta e 
adincimea optimă pentru condițiile 
din zonă, adîncime care în mod si
gur va feri griul de ..descălțare" in 
caz de îngheț-dezgheț și lipsă de ză
padă, cum deseori se petrec lucru
rile aici. De remarcat că. o dată cu 
trecărea semănătorii, se /realizează 
și tasarea terenului, cu ajutorul 
unor tăvălugi netezi, ușor spîralați 
(concepuți și executați la S.M.A. 
Cărei), lucrare prin' care se realizea
ză un contact mai bun al seminței 
cu patul germinativ. Aceasta are o 
importanță și sub aspect economic, 
realizîndu-se, prin eliminarea unei 
lucrări separate cu tăvălugul, o eco
nomie de 2,5 litri motorină la hectar.

Și despre C.A.P. Călinești-Oaș se 
in general*lucruri bune,

dat fiind faptul că și această unitate 
a obținut in acest an o producție 
bună de griu. Cu toate acestea, așa 
cum aveau să ne convingă faptele, 
debutul -semănatului griului pentru 
producția anului viitor s-a confrun
tat aici cu unele aspecte nedorite, 
cauzate de neglijarea intr-o anume 
măsură a unor verigi tehnologice. 
Astfel, deplasindu-ne pe un capăt 
de parcelă, unde un mecanizator 
tocmai reluase semănatul. început 
ziua precedentă, am constatat că să- 
mința nu era peste tot bine incorpo
rată in sol, răminind chiar și la su
prafață. Cauza era limpede. Terenul 
nu a fost pregătit corespunzător, 
fiind presărat cu resturi vegetale 
care blocau brăzdarele semănătorii, 
făcînd-o să lase sămînța la supra
față. In. această situație, directorul 
S.M.A. a dispus, in prezența ingine- 
rului-șef al cooperativei, Ioan Costin. 
și șefului fermei Gheorghe Manțea, 
veniti și ei la fața locului, scoaterea 
din brazdă a semănătorii, tirmind ca 
lucrarea să fie reluată numai cind 
vor fi întrunite condițiile calitative 
privind pregătirea terenului.

Cazul la care ne-am referit aduce 
în atenție cerința unui control rigu
ros in toate unitățile.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

și păgubitor e să vorbești din birou 
— vine replica lui Nicolae Florescu. 
inginerul-sef al C.A.P.. președintele 
comisiei de inșămințări. Săminta de 
orz. am verificat-o de dimineață, 
împreună cu împuternicitul comite
tului județean de partid, si are simp- 
tome de mucegai. Eu nu-mi asum 
răspunderea șă.Piin sub 
mință ce nu da garanția
unei producții de peste 6 000 kg la 
hectar". Am revenit la C.A.P. Piscu 
Vechi. Aflăm că intr-adevăr centrul 
de semințe a ajuns la concluzia că 
de fapt „buletinul roșu" era...... ne
gru" și președintele comisiei a avut 
dreptate, asigurindu-i-se urgent să- 
mință corespunzătoare. Timp de 
4 zile, cît a durat insămințarea celor 
100 hectare cu orz. inginerul-șef al 
C.A.P.-ului nu Ă-a dezlipit de trac
toare. Mereu verifica dacă săminta 
este pusă sub brazdă la adincimea 
de 6—7 cm și la 6 cm intre rinduri. 
dacă se încorporau bine boabele etc. 
Maroel Văcaru. șeful secției de me-, 
canizare. vicepreședintele comisiei 
de inșămințări. pregătea formația 
de semănători în vederea începerii 
însămintării griului. ..Am încheiat 
de semănat orzul. Ne-am organizat 
astfel activitatea incit cu 4—5 zile 
mai devreme să incheiem însămin- 
tarea griului pe cele 1 320 hectare 
ale C.A.P.-ului Piscu Vechi și Ghi- 
dici" — ne spune Ștefan Pomacu. 
primarul comunei Piscu Vechi, care 
in aceste zile dă bună dimineața în 
cîmp și tot aici, seară bună, adică 
acolo unde este mai multă nevoie 
de sprijin și îndrumare.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii"

1. Realizările la producția-marfă 
industrială obținute de unitățile in
dustriale din județul Timiș pe opt 
luni din acest an sînt superioare 
perioadei corespunzătoare a anului 
trecut cu peste 800 milioane lei. Aș 
sublinia faptul că un număr de . 74 
unități industriale și-au depășit sar
cinile planificate, cele mai mari 
6Poruri realizînd întreprinderile : 
„Electromotor". ..Electrotimiș", de 
aparate electrice de măsurat, de ma
teriale de construcții, „Kandia". fa
brica de memorii pentru calculatoare 
electronice, toate din Timișoara, 
„Textila" Lugoj, de cinepă Sînnico- 
lau Mare ș.a. Industria județului 
Timiș a livrat suplimentar econo
miei naționale : 1 600 tone oțel brut, 
1 700 tone laminate finite pline, 
62 000 MW motoare electrice, mijloa- 
oe ale tehnicii de calcul electronic 
în valoare de 5,6 milioane lei, pro
duse de mecanică fină în valoare de 
3 milioane lei, mașini, utilaje și 
instalații tehnologice pentru agricul
tură in valoare de 56 milioane lei, 
1 700 mc prefabricate din beton ar
mat. 27 000 bucăți tricotaje și alte 
mărfuri industriale si bunuri de 
consum. Un succes îl constituie si 
onorarea integrală a contractelor la 
export, livrările de mărfuri în avans 
la cererea unor parteneri externi 
lnsumind 88 milioane lei.

2. Acționind în spiritul Indicațiilor 
și orientărilor formulate de to
varășul Nioolae Ceaușescu pentru 
realizarea exemplară a planului la 
producția fizică la fiecare sortiment 
în parte, biroul și secretariatul co
mitetului județean de partid, toți co
muniștii din unitățile industriale au 
desfășurat si desfășoară o activitate 
politico-organizatorică susținută pen
tru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii în vederea consolidării si 
amplificării rezultatelor de pînă 
acum, iar acolo unde s-au înregis
trat rămîneri in urmă pentru recu
perarea grabnică a restantelor. în 
acest scop au fost organizate în 
întreprinderi și pe sectoare de acti
vitate controale, analize, dezbateri, 
vizind punerea în valoare a tuturor 
posibilităților de creștere a produc
ției. urmărindu-se cu precădere în
făptuirea obiectivelor din progra
mele de perfecționare a organizării 
și modernizare a proceselor de pro
ducție. Numai în primele două luni 
din etapa a doua de aplioare a aces
tor programe au fost înfăptuite 254

măsuri care au asigurat creșterea cu 
29 milioane lei a producției indus
triale, din care peste 11 milioane cu 
destinație pentru export, și o redu
cere cu 22 milioane lei a cheltuieli
lor totale și cu 14 milioane Iei a 
cheltuielilor materiale. în unitățile 
cu probleme deosebite, cum sint cele 
din industria petrolului, chimie și 
industria ușoară, au fost constituite 
colective alcătuite clin ’activiști de 
partid, specialiști din centrale indus
triale, de la organele de sinteză și din 
producție, conduse de membri ai bi
roului și secretariatului, care îndrumă 
și sprijină concret, la fața locului, 
activitatea tehnico-productivă. ur
mărind și în continuare modul de 
aplicare a măsurilor cuprinse în 
programele proprii ale întreprinderi
lor si cele stabilite cu prilejul ac
țiunilor de control și îndrumare. 
A devenit, de asemenea, o practică 
curentă a muncii de partid în eco
nomie organizarea unor ședințe de 
secretariat chiar în întreprinderi, 
prilej pentru o analiză aprofundată 
a activității organizațiilor de partid 
și consiliilor oamenilor muncii, pen
tru stabilirea unor noi direcții de 
acțiune, in vederea valorificării și 
mai eficiente a potențialului tehnic 
și uman din unitățile respective. 
Concluziile și măsurile stabilite cu 
prilejul analizării de organul jude
țean de partid in plenare, ședințe de 
birou sau secretariat a diferitelor 
probleme legate direct de realizarea 
indicatorilor de plan sint operativ 
dezbătute in organizațiile de partid 
și organele de conducere colectivă 
din unitățile eoonomioe. care adoptă 
hotăriri si întreprind acțiuni concre
te. pină la nivelul locurilor și al 
formațiilor de muncă, pentru înde
plinirea ritmică și integrală a sarci
nilor de producție, in condiții de ca
litate șl eficientă superioare.

3. Cu toate acțiunile politico-or- 
ganizatorice și măsurile tehnico-eco- 
nomice întreprinse, intr-un număr 
de 23 unităti, planul pe opt luni nu 
a fost îndeplinit, ceea ce a diminuat 
realizările Ia nivelul județului. Ast
fel. restante mari sînt la o serie de 
produse, cum ar fi : bateriile elec
trice, detergenti. lacuri și vopsele, 
plastifianti, mobilă, țesături, con
fecții, încălțăminte ș.a. Rămînerile 
în urmă, nerealizarea planului la 
producția fizică se datoresc persis
tentei în aceste unităti a unor ca
rențe în organizarea producției, în

întreținerea și exploatarea corespun
zătoare a utilajelor și instalațiilor, 
gospodărirea și valorificarea superi
oară a materiilor prime și materia
lelor, darea la timp în funcțiune a 
unor capacități de producție. Toate 
aoeste probleme fac obiectul unor și 
mai intense preocupări din partea 
organizațiilor de partid și a consi
liilor oamenilor muncii, comitetul 
județean de partid instituind un sis
tem operativ de control. îndrumare 
și sprijin. în vederea eliminării tu
turor neajunsurilor din activitatea 
unităților eoonomioe restantiere. ast
fel incit acestea să se înscrie cît 
mai repede in nivelul producțiilor 
planificate. Un lucru trebuie totuși 
6pus. O parte din nerealizări se dato
resc și greutăților întîmpinate in 
asigurarea bazei de materii prime și 
materiale — în special pentru unită
țile din chimie si petrochimie, unele 
întreprinderi din industria electro
tehnică și constructoare de mașini, 
din industria textilă și a încălțămin
tei — care nu au acoperit nici ju
mătate din necesarul pentru reali
zarea planului. Așa a fost cazul 
alcoolilor grași pentru producția de 
detergenti și auxiliari chimici, ron
delelor de zinc si bioxidului de 
mangan electrolitic pentru producția 
de baterii electrice, tablelor sub
țiri. mijlocii si groase pentru pro
ducția de utilaje și instalații tehno
logice. din unitățile constructoare de 
mașini. De asemenea, nerealizarea 
unui mare volum de producție este 
determinată de nepunerea la termen 
în funcțiune a unor obiective de 
investiții, datorată întîrzierilor în 
livrarea utilajelor pentru montaj. 
Prin intermediul ziarului „Scînteia" 
facem un apel la organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii, 
la colectivele muncitorești de la în
treprinderile de utilai chimic din 
Făgăraș si Ploiești, de mașini-unelte 
și agregate si ..Vulcan" din Capi
tală. întreprinderii de mașini-unelte 
grele pentru deformare plastică din 
Dorohoi. întreprinderilor de mașini- 
unelte din Bacău și Suceava de a 
asigura executarea și expedierea în 
cel mai scurt timp a utilajelor și 
instalațiilor contractate si nelivrate 
nici pină acum.

Teodora AVRAM, 
secretar cu probleme economice 
al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R.

brașov : La recoltarea cartofilor, un început bun, 
dar se poate lucra și mai bine

Strîngerea și depozitarea recoltei 
de cartofi constituie, in aceste zile, 
una din principalele preocupări ale 
oamenilor muncii din agricultura 
județului Brașov, ale organelor și 
organizațiilor de partid. Aceasta 
este impusă, pe de o parte, de preve
nirea pierderilor de reooltă. iar pe 
de alta — de necesitatea eliberării 
cit mai grabnioe a suprafețelor ocu
pate cu această cultură, pentru a fi 
pregătite si însămîntate cu griu. Am 
urmărit cum se acționează in unită
țile agricole pentru a se stringe re
colta de cartofi.

La cooperativa agricolă Cristian, 
lucrările de recoltare se desfășoară 
în .cele mai bune condiții. Meritul 
principal revine organizării. Aici, 
sătenii au luat în acord global două 
treimi din suprafața cultivată cu 
cartofi. Dar alături de ei participă 
Ia recoltat și circa 100 de oameni ai 
muncii de la întreprinderea „Car- 
patex", ca și elevi de la liceul in
dustrial si ai scolii generale. Tot de

buna organizare ține și modul în 
care se desfășurau propriu-zis lu
crările. După dislocarea cartofilor, 
făcută cu mijloacele mecanice, ur
mează adunarea vrejilor, iar apoi 
— strîngerea si sortarea pe .loc 
a cartofilor pe 'cele trei destina
ții : de sămînță, consum și industrie. 
Datorită bunei organizări a muncii, 
cartofii au fost strînși de pe mai 
bine de jumătate din suprafața cul
tivată. „Ne străduim să menținem 
un ritm înalt și constant de recol
tare — ne-a spus Lenuța Yișan. pri
marul comunei care sosise in cimn 
dis-de-dimineață. Aceasta din două 
motive : pentru a elibera terenul, 
astfel incit in cel mult patru zile 
să înoepem semănatul griului, iar pe 
de altă parte — să nu rămînă mai 
mult timp cartofii pe cimp. în bă
taia soarelui, deoarece se pot de
precia".

în general bine s-au desfășurat pînă 
acum lucrările de recoltare a carto
filor și la cooperativa agricolă Stu-

pini. Aceasta este demonstrată și de 
faptul că pînă la începutul săptă- 
minii reoolta a fost adunată de pe 
aproape 150 hectare din cele 400 
cultivate. Nicolae Cristoloveanu. 
președintele cooperativei, ține să 
precizeze : „Recoltarea decurge bine. 
Ne-au dat un ajutor prețios colec
tivele de oameni ai muncii de la 
institutul „Proiect", de la unitățile 
de turism, baza județeană de aprovi
zionare, prfecum și elevi ai liceelor 
„Tractorul". „Unirea" și altele. Ca 
să valorificăm mai bine acest aju
tor. arh decis să organizăm munca 
în două schimburi". Și totuși, aici la 
Stupini organizarea nu se ridică la 
nivelul celei de la Cristian. Două 
argumente : recoltarea cartofilor nu 
a început așa cum se indicase și 
cum era normal să inceapă. adică 
cu scosul mai întii al cartofilor de la 
capetele tarlalelor. Apoi, aici nu s-a 
ocupat nimeni de vreji, ei acope
rind întreaga suprafață. îngreunînd 
munca oamenilor.

Lucruri bune despre modul în care 
este organizată munca de recoltare 
a cartofilor se pot spune și desnre 
cooperatorii din Codlea, Vulcan și 
Rișnov. De altfel, pînă acum recolta 
a fost strinsă. pe ansamblul consi
liului agroindustrial Ghimbav, de 
pe 33 la sută din suprafață.

Cu toate acestea, se impun citeva 
măsuri pentru grăbirea ritmului de 
recoltare. în primul rind este nece
sar să se respecte toate verigile 
fluxului tehnologic, respectiv, aceas
tă lucrare să înoeapă cu capetele de 
tarlale ; să fie intensificat ritmul 
transportului, pentru a se reduce 
decalajul existent, iar legat de aceas
ta organele centrale de resort au da
toria să stabilească, fără întârziere, 
beneficiarii cartofilor de sămintă. 
pentru ca unitățile producătoare din 
Cîmpia Birsei să-i poată expedia pe 
măsură ce îi recoltează.

Nicolae MOCANU
co'espondentul „Scinteii”

Timpul de
(Urmare din pag. I)

productivității muncii, folosirea cu 
randamente superioare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor din dotarea 
tuturor întreprinderilor industriale 
și de construcții.

Folosirea integrală, eficientă a 
timpului de lucru depinde totodată 
și de disciplina care se manifestă în 
fiecare unitate economică, la fiecare 
Ioc de muncă, E cu totul de netole
rat atitudinea pe care o manifestă o 
serie de lucrători față de una din 
cerințele elementare ale activității 
productive : prezența Ia program. 
Un sondaj efectuat într-un șir de 
unități din industria constructoare 
de mașini și pe șantiere de investiții 
relevă că zilnic se pierde o parte 
prețioasă din timpul de lucru din 
cauza absențelor sau Întîrzierilor de 
la program. Este vorba desigur da

lucru productiv - folosit
acte de indisciplină care nu pot și 
nu trebuie tolerate nicăieri, în nici o 
unitate economică. Iată de ce în a- 
ceste cazuri mijloacele politico-edu
cative trebuie folosite și în direcția 
sensibilizării oamenilor muncii față 
de cerința elementară a prezenței la 
program, a folosirii din plin a celor 
opt ore de lucru. Orice explicații de 
circumstanță în legătură cu absen
țele sau întirzierile de la program 
nu sînt de luat în seamă atîta timp 
cît pe această cale se risipesc în
semnate resurse și se pierd impor
tante capacități de producție.

Fără îndoială, folosirea timpului 
de lucru se află/ în corelație directă 
și cu modul cum se asigură baza 
tehnico-materială a producției. Abor- 
dînd această problemă, o serie ’ de 
cadre de conducere din întreprin
deri aduc în discuție unul din ma

rile neajunsuri cu care șe confrun
tă : golurile in producție generate de 
aprovizionarea necorespunzătoare cu 
materii prime și materiale. în unele 
situații este desigur adevărat că in
disciplina unor furnizori determină 
perturbarea fluxurilor tehnologice 
în unitățile beneficiare, cu efecte 
negative asupra producției. Din pă
cate se trece .însă cu prea multă 
ușurință peste faptul că in alte si
tuații golurile în producție sînt de
terminate de o serie de neajunsuri 
organizatorice, de necorelarea pro
gramelor de fabricație Intre secțiile 
care aparțin aceleiași întreprinderi. 
Așa de pildă, în nu puține cazuri, 
secțiile de prelucrări mecanice din 
unele întreprinderi nu pot lucra la 
întreaga capacitate deoarece nu pri
mesc ritmic, la timp semifabricatele 
necesare pe care ar fi trebuit să Ie

din plin! 
realizeze alte secții din cadrul ace
lorași unități. Evident. în aceste ca
zuri este vorba de o slabă organizare 
a muncii, de deficiențe care se ma
nifestă la nivelul conducerilor în
treprinderilor respective, care pot și 
trebuie să fie cît mai grabnic elimi
nate.

Folosirea completă, eficientă a 
timpului de lucru este prin urmare 
o problemă complexă, care depinde 
de o multitudine de factori și căreia 
trebuie să i se acorde o deosebită 
atenție. Iată de ce în fiecare unitate 
trebuie să se acționeze du fermitate 
și competență pentru asigurarea tu
turor condițiilor tehnice și materiale 
necesare desfășurării normale a 
producției, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, astfel incit fiecare mi
nut din timpul productiv să fie fo
losit din plin, cu maximum de ran
dament.
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CALITATEA PROPAGANDEI
\

O PROBEAZĂ CALITATEA MUNCII!
în noua etapă de dezvoltare inten

sivă si modernizare a întregii econo
mii naționale, de realizare a unei 
noi calități in toate domeniile con
strucției socialiste, perfecționarea 
activității ideologice si politico-edu
cative se înscrie ca o coordonată e- 
sentială a strategiei de înfăptuire a 
obiectivelor și orientărilor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al partidu
lui.

Sarcinile noi de mare complexita
te ale etapei actuale impun, asa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recentul Congres al educației po
litice si culturii socialiste, „să por
nim întotdeauna de la faptul că ac
tivitatea politico-educativă. de for
mare a omului nou. constructor con
știent al socialismului, să devină un 
factor determinant al întregii acti
vități in înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare a patriei noastre".

Pornind de la dezideratul îmbinării 
laturii formativ-eduoative a invătă- 
mintului politico-ideologic — oa 
principală scoală de însușire siste
matică a conținutului programatic al 
documentelor de partid si vastei o- 
nere teoretice a secretarului general 
al partidului — cu cea de mobilizare 
activă a cursanților la îndeplinirea 
sarcinilor, Comitetul județean de 
partid Vaslui și-a orientat principala 
atenție in acest domeniu spre per
fecționarea modalităților de pregă
tire a propagandiștilor, activitate cu 
repercusiuni de largă eficientă asu
pra acțiunilor din cursuri.

Ca urmare a aplicării hotărârii Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din octombrie 1986. a orientă
rilor de mare valoare princi
pială și practică date de tovarășul 
Njcolae Ceaușescu Pentru îmbunătă
țirea structurii învătămintului si 
creșterea contribuției sale la pregă
tirea temeinică a cadrelor de condu
cere. a celorlalți comuniști si oameni 
ai muncii, in anul precedent am ob
ținut o experiență bună privind mo
dul de concepere si desfășurare a 
instruirilor anuale si lunare, pe cen
tre metodice, ceea ce conferă aces
tora o eficientă sporită atit sub as
pectul calității si profunzimii pregă
tirii. cît si sub aspectul organizatoric. 
Cei peste 2 000 de propagandiști de 
partid de la sate au fost si sînt pre
gătiți. la începutul si sfârșitul anului, 
cite o zi pe trei centre cu principa
lele probleme teoretice reieșite din 
documentele de partid, din opera 
tovarășului Nicolae Ceausescu, apoi 
sint distribuit! pe 7 centre de 
CUASC unde continuă activitatea de 
pregătire cu problemele metodice și 
practice specifice fiecărui grup de 
curs (schimburi de experiență, con
sfătuiri. vizite documentare in uni
tăți economice, dezbateri tematice și 
bibliografice. întîlniri cu conduceri 
de unităti si cooperatori fruntași, 
răspunsuri la Întrebări date de bi
rourile de coordonare ale CUASC și 
organele locale unor probleme de in
teres edilitar-gospodăresc si cetățe
nesc). Instruirile propagandiștilor do 
la orașe se realizează, de asemenea, 
in sase centre ne platformele indus
triale. ceea oe facilitează organizarea 
de bogate schimburi de experiență, 
popularizarea rezultatelor din activi
tatea de perfecționare și modernizare 
a unităților, a sarcinilor care Te re
vin din planul de dezvoltare.

Pe lingă pregătirea De care o rea
lizăm la nivel de județ. în munici
pii. orașe si centre de CUASC. a in
trat deja în practica comitetelor de 
partid ca. de 1—2 ori pe lună, să or-

t
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RETROSPECTIVA FILMULUI SOVIETICEI

Adincimea valorilor umane
J.

„Retrospectiva filmului sovietic" 
a prilejuit reintîlnirea cu șase din
tre peliculele create în țara vecină 
și prietenă in ultimele trei decenii 
(„Comunistul" datează din 1955, iar 
„Balada soldatului" din 1959). Toi 
atitea realizări care au fost consi
derate. încă de la apariție, capete 
de afiș și au rămas pină azi an
tologice, făcînd parte din catego
ria operelor de artă care, prin 
temă, prin idee, prin vigoarea și 
originalitatea interpretării și chiar 
prin forța unei secvențe, a unui 
detaliu, se înscriu adine in aminti
re, asociindu-se unor momente de 
trăiro spirituală, sufletească, mar- 
cînd. in fond, memoria afectivă. 
Căci, fără îndoială, o vibrație 
aparte și o undă de emoție deose
bită (in care intră și reactualiza
rea trăirii de atunci, de la prima 
vizionare și participarea directă, 
proaspătă, de azi) a insotit și con
tinuă să însoțească actul receptării 
acestor filme.

Patru dintre peliculele selecției 
sînt revelatoare pentru valențele 
extraordinare ale filmului de 
război, atunci cînd mesajul său 
este protestul împotriva violentei, 
destructiei. pericolului de dezuma
nizare specific oricărei conflagrații, 
calda pledoarie pentru pace — ca 
o necesitate vitală.

Cineaștii apără valorile umane, 
descriindu-le, surprinzindu-le i- 
mensa lor frumusețe, bogăție, com
plexitate, diversitate — cu alte 
cuvinte dezvăluindu-Ie și consacrîn- 
du-le. S-ar putea spune că toate 
capodoperele inspirate de Marele 
război pentru apărarea patriei și 
de cel de-al doilea război mondial 
se numără printre peliculele cele 
mai încărcate de omenesc. Un ade
văr probat de „Balada soldatului", 
filmul lui Gr. Ciuhrai. atit de tul
burător incă 
mare puritate, prin forța cu care 
descrie puterea și frumusețea iu
birii. Un adevăr pe care il regă
sim și în filmul „Torpilorii" (re
gia : Semen Aranovici), ce evocă 
(o dată cu moartea, rind pe rind. a 
membrilor unui regiment de avia
ție de bombardament), dramatică 
fringere a „zborului" unor băieți 
tineri, cuceritori prin vitalitate, op
timism. 'prin speranțele de împli
nire umană pe care și le pun 
intr-o viată curmată brusc, violent.

„Du-te și vezi" impresionează 
prin violenta deliberată cu care 
dezvăluie atrocitățile comise de 
fasciști pe pămintul Bielorusiei. 
Filmul. încununat cu Marele pre
miu la Festivalul de la Moscova, 
se impune insă, îndeosebi, prin 
originalitatea cu care Elem Klimov 

^creează (stilizînd în registrul unei
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ganizeze cu propagandiștii seminari
zări. dezbateri, consultații asupra do
cumentelor de partid nou apărute, a 
cuvintărilor secretarului general al 
partidului, informarea participanți- 
lor cu sarcinile ce revin cursanților 
în perioada următoare, ceea ce con
stituie un mijloc deosebit de 
pentru îmbunătățirea muncii 
cursuri.

La fiecare instruire, secretarii 
mitetelor municipale, orășenești 
comunale de partid, pe lingă dia
logul direct cu propagandiștii asupra 
problemelor economice, tehnico-ști- 
ințifice și sociale din unități, susțin 
informări privind modul de îndepli
nire a sarcinilor si soluțiile care tre
buie aplicate intr-un domeniu sau 
altul de activitate. Așa. de pildă, la 
centrele din întreprinderea mecanică 
Si întreprinderea „Textila" Vaslui, la 
întreprinderea de rulmenți Birlad și 
în alte unități au fost valorificate 
concluziile unor controale de partid 

DIN ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A NOULUI AN 
IN INVAȚAMINTUL DE PARTID DIN JUDEȚUL VASLUI

asupra stadiului îndeplinirii planului 
și s-au dezbătut modalități in care 
cercetarea științifică-tehnică uzinală 
și mișcarea de invenții și inovații pot 
sâ-și aducă o contribuție mai mare 
la modernizarea producției și recu
perarea unor restanțe, aspecte care 
apoi au fost dezbătute cu cursanții 
și s-au reflectat în activitatea aces
tor unități.

în același timp, pentru ca noul sis
tem de Pregătire să-si sporească efi
cienta. am acționat pentru dotarea 
centrelor de pregătire de la orașe și 
6ate cu un bogat material documen
tar — schițe, planșe, grafice, calcule 
economice, carte social-politică, do
cumente de partid, aparatură audio
vizuală. cane sînt folosite pentru pre
gătirea și instruirea propagandiștilor’ 
de la formele de învățămînt.

în vederea asigurării condițiilor de 
studiu au fost stabilite, in sate și 
unități economice, zile ale desfășu
rării dezbaterilor in cursuri, săli de 
studiu corespunzător dotate, in care 
se află documentele de partid, ziare 
și reviste de specialitate, carte so
cial-politică și alte materiale ajută
toare. Totodată, propagandiștii sînt 
ajutați, pentru propria pregătire și 
informare cu diferite tipărituri rea
lizate pe plan județean, iar la nivel 
de comună și unitate economică sînt 
întocmite și folosite fișe documen
tare cu principalii indicatori econo
mici și modul cum aceștia sînt în
depliniți.

Pentru stimularea morală a pro
pagandiștilor si a celor care acțio
nează in domeniul propagandei prin 
conferințe, am constituit un sistem 
unitar de stimulente — aprecieri în 
ședințe ale organelor de partid si a- 
dunări generale, evidențieri cu prile
jul instruirii activelor și analizelor 
periodice, înmînarea unor diplome 
propagandiștilor fruntași, afișarea la 
panoul propagandiștilor, care func
ționează la fiecare comitet comunal 
de partid, a fotografiei sau a rezul
tatelor bune obținute în muncă.

în cadrul instruirilor, o pondere 
însemnată au ocupat seminarizarea 
si dezbaterea problemelor dezvoltării 
economico-sociale a tării în noua e-

literar-muzical-coregrafic (color)

20,55 însemne ale unul timp eroic (co
lor) • Un rîu frumos pentru un 
oraș frumos. Documentar
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unul din coșmarele 
se mai repete.
lui I. Reizman. în- 
..Viată particulară", 
selecția „Retrospec-

poetici originale) imaginile de 
coșmar ale războiului, prin forța 
cu care sint explorate trăiri subiec
tive. inclusiv unele la limita din
tre conștient și inconștient. Poves
tea lui Fleora — care se maturizea
ză brusc, supraviețuind extermină
rii familiei, traversind iadul tiru
lui de artilerie, al bombardamente
lor aeriene, al satelor devastate, 
rătăcind infometat, sleit de puteri, 
alături de alți fugari Iară speranță 
prin cîmpiile răscolite, cătunele 
incendiate, printre mormane de 
cadavre, povestea acestui copil cu 
chip de bătrin, care reușește să se 
sustragă genocidelor echivalează 
cu o epopee a supraviețuirii omu
lui. „Memento" al unor evenimente 
atroce de acum peste patru dece
nii. „Du-te și vezi" este, prin sec
vențele finale, un îndemn la veghe, 
pentru ca nici 
istoriei să nu

Prin filmele 
deosebi prin 
identificăm in 
tivei" calitatea filmului sovietic de 
a zugrăvi omul contemporan, sur- 
prinzindu-i - fie — in linii monu
mentale — intransigenta, fervoarea 
revoluționară, eroismul cu care se 
angajează să edifice o lume nouă, 
fie — la „scara unu pe unu" — 
frămîntările sale interioare.

Pledoarii de un cald umanism, 
pledoarii pentru menținerea vie, 
trează a disponibilităților calde și 
generoase, pentru puterea de a visa 
a ființei, pentru propensia de „a 
trăi frumos", pentru bogăție și 
complexitate, pentru împlinire su
fletească și trăire sensibilă ca
racterizează și filmele mai re
cente. O pasiune uimitoare prin 
forță și puritate, născută în ado
lescență (o adolescentă ce coinci
de cu anii de privațiuni și 
violentă ai războiului) durează 
nealterată, paste ani. Și chiar dacă 
acești ani s-au reflectat dramatic 
asupra destinelor, s-au grevat as
pru pe chipul, in gesturile, in con
diția femeii iubite, „amintirea 
marii iubiri" (care dă și titlul ro
mânesc al filmului lui Piotr To- 
dorovski) este mai puternică decit 
realitatea. Ea poate chiar îndemna 
la regăsirea frumuseții, a demni
tății. Ea alimentează gesturi de 
mare generozitate (neanulate nici 
de sentimentul ridicolului sau ab
surdului).

Preocuparea pentru păstrarea 
demnității umane (la orice vîrstă), 
tema filmului lui N. Gubenko. „Și 
viata, și lacrimi, și dragoste", poate 
fi considerată ca emblematică pen
tru preocuparea cineaștilor, sovie
tici — regizori, scenariști, operatori 
și. nu in ultimul rind. actori. 

Natalia STANCU

tapă, perfectionarea stilului si meto
delor de > muncă ale organelor de 
partid, probleme reieșite din magis
tralele cuvintări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia ședințele Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. cît si clarificarea conținutu
lui si popularizarea formelor concre
te înaintate în aplicarea autocondu- 
cerii autogestiunii economice si au
tofinanțării unităților social-econo- 
mioe si consiliilor populare locale. în 
modernizarea producției industriale 
si înfăptuirea cerințelor noii revolu
ții stiintifico-tehnîce. ale noii revo
luții agrare, prin punerea tot mai 
efitientă în valoare a resurselor ma
teriale si umane de care dispune ju
dețul.

Desigur, esențial nu a fost numă
rul de activități organizate, ci cali
tatea acestora, influenta lor educati
vă si mobilizatoare asupra oameni
lor muncii.

Analizele periodice efectuate de 

comitetul județean, de organele mu
nicipale. orășenești si comunale de 
partid au scos in evidentă faptul că, 
prin acțiunile întreprinse, s-a reușit 
cunoașterea mai temeinică de către 
oamenii muncii a politicii generale a 
partidului, a tezelor si ideilor 
profund novatoare din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pri
vind conceptul și realitatea de pro
prietate socialistă, creșterea rolului 
planului național unic în înfăptuirea 
obiectivelor actualului cincinal _ de 
trecere a României în rindul țărilor 
mediu dezvoltate, perfecționarea me
todelor de conducere științifică a so
cietății de către partid. întărirea spi
ritului revoluționar și a răspunderii 
comuniste în gospodărirea patrimo
niului unităților, respectarea norme
lor eticii si echității socialiste.

O bogată contribuție si-a adus in- 
vătâmîntul politico-ideologic la mar
carea și transformarea în momente 
deosebite de educație patriotică a 
principalelor evenimente din viața 
partidului și poporului român, orga- 
nizînd diferite simpozioane, schim
buri de experiență și alte acțiuni 
care au contribuit direct la popu
larizarea marilor realizări obținute 
în anii socialismului si îndeosebi în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", la creș
terea gradului de conștiință si disci
plină in muncă, la îndeplinirea in 
condiții superioare a sarcinilor de 
producție.

Trebuie să spunem însă că rezul
tatele bune obținute în activitatea 
ideologică și politico-educativă pe li
nia întăririi rolului organelor și or
ganizațiilor de partid in soluționarea
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ARTĂ SI REALITATE
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ultimelor luni este, așa 
arătat-o numeroase ex-

Pictura 
cum au 
poziții deschise in spatiile galeri
ilor bucureștene, o artă de sensi
bilitate. cromatică în primul rind, 
dar și de acuitate a notației gra
fice. Diferențele stilistice, ineren
tele deosebiri pe care le antrenea
ză apartenența la o generație sau 
alta nu au făcut decit să indice o 
dată mai mult faptul că punctele 
de inserție în realitatea contempo
rană nu coincid, că pictura conti
nuă să fie locul de întrepătrundere 
și metamorfoză a unor variate e- 
nergii creatoare. Comună rămine 
însă o anumită atitudine a artiș
tilor de a investiga realitățile în
conjurătoare și, deopotrivă, de a 
crea prin însăși prezenta lucrărilor 
dimensiunea estetică a acestor rea
lități. Dar dacă vorbim despre o ati
tudine armonioasă atunci cind ne 
referim la integrarea picturii în spa
țiul vieții cotidiene, nu ne referim 
în primul rind la o anumită pon
dere a expresiei cuminți, ci mai 
ales la un echilibru al vitalității, 
la bucuria de a crea imagini armo
nioase, sugestive, mînuind mijloa
cele mai moderne sau mai tradi
ționale ale culorii. în cazul lui 
Virgil Moise, de exemplu, recenta 
sa expoziție de la Galeriile Ori
zont ar putea constitui o surpriză 
doar pentru cei ce ii cunosc numai 
activitatea de scenograf. Alături 
de numeroasele creații pe care de 
peste două decenii le-a realizat in 
domeniile scenografiei de teatru 
și film, creații care i-au atras de 
altfel premii ale Uniunii Artiști
lor Plastici și ale Asociației cineaș
tilor. Virgil Moise minuiește cu o 
deosebită virtuozitate mijloacele 
expresive ale picturii. Mai ales 
ciclul „Portretelor", pe care le 
prezintă acum în premieră, pare 
străbătut de nostalgia pentru arta 
vechilor maeștri, dar pătruns in 
același timp de conștiința integră
rii în prezent, capabilă să dea ple
nitudine trăirii și semnificație 
vieții. Căci punctînd prin discrete 
sugestii însemnele creației celor 
pe care i-a portretizat. Virgil Moise 
implică, din punct de vedere ar
tistic vorbind, intenția de a păstra 
măsura justă între plăcerea po
vestirii și semnificația psihologică 

^și socială, intre evocare si adevă-

noilor e- 
secret-arul 
tovarășul 

de-al III- 
politice și

problemelor vieții economico-sociale 
din fiecare localitate nu reflectă po
tențialul uman si mijloacele mate
riale de care dispunem, manifestîn- 
du-se în unele locuri carențe de or
din organizatoric si al realizării unui 
bogat conținut educativ, ceea ce a 
diminuat potentele combative, mobi
lizatoare ale învătămintului politico- 
ideologic. Datorită acestui fapt, mai 
avem locuri de muncă unde, neabor- 
dindu-se responsabil fenomenele noi 
și problemele concrete, preocupările 
pentru gospodărirea economicoasă a 
materiilor prime și materialelor sînt 
insuficiente. înregistrindu-se cazuri 
de derogări de la calitatea unor lu
crări și produse, unele acte de indis
ciplină în muncă și tehnologie, aspec
te care s-au analizat temeinic în or
ganizațiile de partid, luindu-se mă
suri de remediere a lor.

Actionînd în lumina 
xigente formulate de
general al partidului.
Nicolae Ceaușescu. la cel 
lea forum al educației . . .. _ . 
culturii socialiste si la Consfătuirea 
de lucru pe probleme de agricultură, 
în prezent sîntem angajați în pregă
tirea celor mai bune condiții pentru 
deschiderea noului an de studiu, ac
centul nunîndu-1 pe diversificarea 
formelor de pregătire teoretică și 
metodico-practică. diferențiată, a 
propagandiștilor. îmbogățirea pro
gramelor de instruire cu problemele 
noi ale dezvoltării județului și îm
bunătățirea formelor de îndrumare și 
control, de sprijinire concretă de că
tre activiști si grupul de propagan
diști a activității din. cursuri. Dorim 
ca metodele activ-participative. dia
logul deschis pe care le practicăm în 
pregătirea propagandiștilor, cit și 
deschiderea largă a dezbaterilor că
tre problematica majoră a vieții să 
se constituie în elemente definitorii 
pentru activitatea din cursuri, de
oarece numai astfel se va reuși in
troducerea peste tot a spiritului re
voluționar de înțelegere a nro-bleme- 
lor de fond p'e construcției socialis
te si de creștere a gradului conștient 
al acțiunii sociale a cursanților. a 
combativității si fermității lor în a- 
sumarea si realizarea sarcinilor so
ciale.

Aceasta se impune cu atit mai 
mult în perspectiva Conferinței Na
ționale a, partidului, care — prin do
cumentele si hotărîrile ce le va a- 
dopta. prin aria largă de probleme 
ne care le va aborda si prin direc
țiile si orientările de viitor — va 
deschide noi orizonturi dezvoltării 
ascendente a României socialiste, 
constituind însăsi substanța dezbate
rilor din întregul invătămînt politi
co-ideologic.

Petrea IOSUB,
directorul Cabinetului județean Vaslui 
pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă 
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rul omenesc conținut în ea. Pictate 
cu inteligentă și finețe, portretele 
lui mărturisesc deschis prețuirea 
pentru admirabilele sinteze de cu
loare și desen care au conferit 
glorie unor realizări ale domeniu
lui în pictura unui Cranach sau 
Holbein cel Bătrîn. Nu este însă 
un simplu exercițiu de virtuozitate, 
ci un efect al meditațiilor auto
rului asupra lui însuși și asupra 
ambianței culturale pe care o cu
noaște și o prețuiește. Conturînd 
personalitatea unor creatori și căr
turari contemporani care se nu
mesc Al. Rosetti. Zoe Dumitrescu 
Bușulenga, Șerban Cioculescu, 
D. R. Popescu, Paul Everac. Radu 
Tudoran, Marin Moraru. Mircea 
Albulescu, loan Alexandru. Marin 
Sorescu, Radu Beligan ș.a„ ciclul 
acestor portrete confirmă în Vir
gil Moise un pictor al caligramei 
discrete, stăpinind cu autoritate 
subtilitățile limbajului plastic. 
Așa cum o dovedesc, de altfel, și 
peisajele prezentate in această 
expoziție. Dialogul său cu aceste 
peisaje, răbdarea de a reveni asu
pra aceleiași arii tematice desco- 
perindu-i. de fiecare dată, alte 
resurse expresive, dezvăluie ace
eași rîvnă de a întruna în imagini 
semnificative și grăitoare aspecte 
ale realității înconjurătoare.

„încerc să reconstitui, ca după 
ploaie, un mic curcubeu, unul cit 
de mic, ale cărui culori filtrate de 
lumina blîndă ce învăluie de tot
deauna meleagurile acestea, să ne 
amintească nouă. oamenilor, de 
bucuria de-a ne întîlni și reîntilni 
mereu cu SOARELE" — mărturi
sește Costin Ioanid in prefața ca
talogului expoziției sale de la 
Galeriile Simeza. După multiple 
peregrinări prin domeniile atit de 
variate ale ceramicii, mozaicului, 
frescei. lemnului și metalului — 
inspirate de universul folcloric — 
Costin Ioanid a revenit acum, în 
anii unei depline maturități, la 
uneltele pictorului și graficianului. 
De o deosebită luminozitate cro
matică. pictura lui a ajuns la o 
tratare simplă, dar elocventă a ce
lor mai obișnuite imagini ne care 
realitatea cotidiană le înfățișează 
privirii — obiecte, peisaje si chiar 
portrete compuse pe largi supra
fețe, cu o remarcabilă știință a

Paralelele
care se

întîlnesc
sub

semnul
muncii

— Un profesor pe care îl prețu
iesc încă din anii studenției, Dan 
Alexandrescu, îmi zicea cindva : 
două meserii sînt grele — teatrul 
și mineritul. Lucrind intr-un tea
tru care se adresează prin exce
lență minerilor, simt că am cîști- 
gat ceva din curajul, din energia 
și ritmul muncii lor. Dacă ei iși 
propun să dea țării cît mai mult 
cărbune, noi vrem să le oferim cît 
mai multe spectacole. Mă bucur că 
joc pentru ei, pentru că minerii 
sint prietenii și judecătorii mei.

Cuvintele acestea mi le spune, 
cu dezinvoltura și grija pentru 
frazarea limpede proprii profesiu
nii sale, tînărul actor Doru Zamfi
rescu, de la Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani. E o zi de la 
sfîrșitul lui august, ba chiar — 
coincidență ! — e chiar ziua în 
care teatrul împlinește 39 de ani 
de existență, vîrstă frumoasă, de
sigur, ce se grăbește spre jubileul 
celor patru decenii. E greu mineri
tul. nu mă îndoiesc, dar am văzut 
destui mineri pensionari... tineri, 
purtîndu-și siguri și drepți semi
centenarul. Performanta e posibilă 
și în teatru : Ilie Ștefan, om care 
și-a început activitatea scenică 
o dată cu instituția unde lucrează 
fără întrerupere de atîta vreme, 
e un sexagenar în al cărui păr de 
culoarea cărbunelui nu s-au strecu
rat ghioceii. Paralelele se întîlnesc 
sub semnul muncii. „Vinul de 
viată lungă" poate fi deci o 
muncă grea, dar făcută cu pasiune, 
cu conștiința însemnătății și a uti
lității ei. Chiar despre pasiune, 
răspunderi și proiecte discutăm în 
acest început văratic de toamnă, 
intr-un teatru care are astăzi un 
colectiv de 18 oameni (15 actori, 
2 regizori, 2 pictori scenografi) 
plus, firește, un director nou — 
profesoara Cornelia Stănescu, ce-și 
drămuiește cuvintele. vorbind 
despre prezent cu gîndul la viitor. 
La viitorul întîi. mă grăbesc să
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echilibrului compozițional. Sigu
ranța meșteșugului ii permite să 
evite constant locurile comune. 
Sînt lucrări care păstrează o ega
litate. o consecvență a rostirii și 
acea impresie de siguranță pe care 
nu o lasă decît deprinderea lucru
lui exercitat cu regularitate. Sim
plitatea, dar și lumina puternică, 
solară care le învăluie și la care 
autorul însuși se referea par a fi 
polii nutritivi ai artei lui. Furni
zată de lumea exterioară, tematica 
lucrărilor a fost selectată de pictor 
cu grijă, conform propriilor afini
tăți. Nu este insă vorba de dublul 
unei realități surprinse obiectiv 
pentru a obține o formă superfi
cială a unor idei prestabilite, ci 
de stabilirea conștientă a relației 
între senzație și cadrele dobîndite 
de memorie. Echivalarea plastică 
a emoției in fața motivului, trecut 
deci prin filtrul unei concepții 
subiective asupra picturii, nu face 
decît să confere întregului ansam
blu de lucrări unitate, iar din 
punct de vedere coloristic armonie.

La Galeriile de Artă ale muni
cipiului București, acuarelele lui 
Constantin Popescu impresionează 
prin adevărata virtuozitate cu 
care tînărul artist — absolvent al 
Institutului de arhitectură „I. Min- 
cu“ — minuiește o tehnică de 
mare rapiditate a execuției, cu 
efecte spectaculoase pe planul 
culorii. Peisajele privite la limita 
lor dintre apă și cer. acolo unde 
reflexele cromatice, reverberate, 
se întrepătrund. conturul citorva 
corole obosite de lumină — au pri
lejuit acorduri de nostalgică vibra
ție. Atent la aspectele schimbă
toare ale naturii, capabile să ofere 
sensibilității retiniene veșnic ui
mite de reacții necunoscute, noi 
accente cromatice, pictorul a ma
nifestat o apropiere plină de-căl
dură fată de aspectele investigate, 
un lirism delicat în a compune 
imagini remarcabile prin expresia 
lor concisă. Căci peisajul nare a-1 
interesa pe Constantin Popescu în 
primul rind pentru armoniile cro
matice pe care le poate descoperi 
și transpune in imagine.

A i

Marina PREUTU 

adaug, gindindu-mă la solicitările 
specifice perioadei imediat urmă
toare sezonului estival. Fiindcă, 
formal, stagiunile nu mai încep la 
mijlocul lui septembrie, dar ceva 
din febra tradiționalelor reîntoar
ceri a rămas. Sînt discutate, relua
te. revăzute premierele anului, 
sint finisate ori măcar schițate cele 
viitoare.

Ce a înscris pînă acum în bilanț 
1987 ? Să notăm mai întîi patru 
premiere. Timp în doi readuce, ca 
atîtea din piesele lui D. R. Popescu, 
problematica etern incitantă a cu
plului. La premiera din primăvară, 
desfășurată în prezenta autorului 
și cu participarea unor cunoscuți 
cronicari dramatici, ca Valentin 
Silvestru și Ion Cocora, după 
ultima cădere a cortinei a urmat 
o însuflețită discuție cu spectatorii. 
Lucru firesc, deoarece azi oamenii 
abatajelor nu se mai simt stingheri

însemnări 
despre Teatrul de stat 

„Valea Jiului" 
din Petroșani

în... orizontul scenei, fiind în stare 
să-și susțină părerile cu remarca
bilă competență. Excursia lui 
Theodor Mănescu dezbate în ter
menii teatrului angajat o esențială 
problemă de conștiință. Cu Hoții 
și sperietorile se explorează un 
filon aflat mai la suprafață, in 
timp ce O intimplare cu haz 
(de Carlo Goldoni) reprezintă o 
tentativă, aproape obligatoriu sorti
tă succesului, de a satisface nevoia 
publicului de comedie, de ris 
sănătos. E mult 7 E puțin ? Dacă 
ne amintim că numai cu eîțiva ani 
în urmă aici se jucau piese ca 
„Năpasta", „Pluta Meduzei", 
„Lupii de aramă", „Evul mediu 
întîmplător", „Hamlet", „Privește 
înapoi cu mînie", „Bulevardul îm
păcării", impresia.de. recul iși face 
repede loc, dacă însă ne referim 
la eclectismul anterior, marcat’ 
(poate !) și de dorința de a fi „in 
pas cu lumea" experimentului, op
țiunile de acum, mai coerente, mai 
adecvate locurilor. înscriu un plus.

Ce vom vedea însă în continua
re ? Cei doi regizori. Radu 
Băieșu și Marcel Șoma, sînt de 
pe acum intrați (împreună cu ac
torii, desigur) in universul iminen
telor premiere. Simbăta amăgirilor 
de I. D. Sîrbu (dramaturgul e om 
al locurilor, fiind născut și .crescut 
in Petrila) confirmă orientarea mai 
decisă a teatrului spre un reperto
riu specific, capabil să aducă sub 
luminile rampei fapte și întîmplări 
proprii lumii minerești actuale. Cu 
speranța că piesa pe care o fini
sează nu va fi o amăgire, ci un 
cert succes de public, tînăra actriță 
Gabriela Belu exprimă o convin
gere care nu este numai a ei : 
„Singurul lucru important pentru 
noi este să le dăm acestor oameni 
spectacole bune, care să-i atragă 
în sala teatrului. Nu-i îmbiem cu 
piese de idei, „filozofice", ci cu 
piese din viață. Spectacolul la care 
lucrăm — și care nădăjduim să fie 
primit cu sufletul deschis — cred 
că are un mesaj foarte frumos : 
necesitatea luptei pentru adevăr și 
iubire, pentru noblețea visului. 
Protagoniștii — un medic stagiar 
și o studentă la „Mine" — se con
fruntă cu neadevărul și proclamă, 
în replici ce amintesc locuri și 
fapte din imediata apropiere, drep
tul la încredere, la vis. Ia frumu
sețe".

Cu Meșterul, piesa prozatorului 
și reporterului Dumitru Dem 
Ionașcu, se propune publicului 
mineresc, si. firește nu numai lui, 
o meditație asupra istoriei româ
nești. Om al minei el însuși, dra
maturgul explorează filonul trecu
tului. atent la detaliul revelator, la 
culorile speranței, la tot ceea ce 
simbolizează — de secole și secole 
— „credința țării, dorința ei de in
dependență, libertate și pace". 
Privit categorial. Meșterul din 
piesă întrupează voința de con
strucție a neamului, puterea aces
tuia de a edifica pe măsura nă
zuințelor, visurilor și măreției 
sale. Zidirea lui este, metafo

cinema
• Pădurea de fagi : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• A doua variantă : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Cuibul de viespi : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Secretul lui Bachus : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FERENTARI (80 49 85) — 15; 17,15; 
19,30
• Cu miinile curate. Alo, aterizează 
străbunica ; DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 18,15
• Haiducii Iul Șaptecal. Răzbunarea
haiducilor: PACEA (71 30 85) — 9;
12; 15,15; 18,30
• Păcală : VIITORUL (10 67 40) — 15;
18,15
• B. D. tn alertă : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,45
• lartă-mă : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 19,30
• Luptătorul cu sabia : BUZEȘTI
(50 43 58) — 13; 17: 19
• Waterloo ; COTROCENI (49 48 48)
— 15; 18
• Castane verzi : TIMPURI NOI 
(15 61 10) -9; 11; 13,15; 15,30; 17,43; 20
• Faraonul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12: 15,30; 19
• Program special pentru copil șf ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• Medalion Ingrid Bergman î STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19 

ric vorbind, zidirea eternă a pa
triei. Sigur construită, cu re
plici care au „sunet", dar și vi
brație dramatică, Meșterul va 
putea constitui (spun asta după 
lectura integrală a piesei !) un 
succes. Cu condiția, desigur, a unei 
bune prestații actoricești și regizo
rale. Fiindcă, de ce n-am recu
noaște, in acest punct lucrurile se 
complică. O privire retrospectivă 
asupra ultimelor stagiuni indică un 
reflux sensihil, pe care actorii 
înșiși îl simt și îl diagnostichează 
cu lăudabilă exigență. Față de în
ceputul anilor ’80, cind teatrul din 
Valea Jiului se distingea la 
aproape toate confruntările din 
țară, cucerind premii importante, 
palmaresul recent e modest, net 
sub posibilitățile unei trupe dotate. 
O anumită indiferență a criticii de 
specialitate, deconspirată, de pildă, 
și de prezența în revista Teatrul 
(pe 1986) a unei singure cronici 
despre spectacolele petroșenene, a 
contribuit la prelungirea acestei 
stări de inerție nepotrivite cu or
ganismul viu. mobil, receptiv care 
este un teatru. Spiritul critic 
asprimea actorului Corvin Alnxe 
sînt prin urmare întemeiate cînd 
afirmă :

— Problema problemelor e re
pertoriul. Și, neîndoielnic, voința 
noastră de a ne autodepăși. de a 
face spectacole competitive la 
nivel național. Avem ambiția de 
a sări — prin interpretare — gra
nițele județului, de. a juca și a 
ne impune la toate festivalurile 
teatrale importante, la Galați sau 
la Oradea, la Craiova și la Bra
șov. Vrem să revenim la stadiul 
’80, cînd luam aproape toate pre
miile posibile la confruntările tea
trale integrate Festivalului națio
nal „Cintarea României", Acest 
teatru trebuie să rămină tînăr, să 
nu îmbătrînească o dată cu calen
darul. Să facem totul ca această 
sală frumoasă să fie mereu plină.

Obiectiv firesc, obiectiv onorant 
și, aș completa, perfect realizabil. 
Cu condiția însă a trecerii dincolo 
de stadiul bunelor intenții și a 
optării pentru un repertoriu de 
actualitate, „cu priză" la publicul 
locului. In întîmpinarea dorinței 
acestuia de artă, de spectacole 
bune, actorii petroșeneni vin și pe 
alte căi. Teatrul lor e numit, de 
altminteri, și „teatrul cu 20 de 
săli". Explicația ? La scena titulară 
se adaugă cele din Vulcan, Petrila, 
Lupeni și — amănunt revelator ! 
— cele 13 săli de apel ale mine
lor, unde actorii sînt frecvent pre- 
zenți cu recitaluri, minispectacole 
etc. Integrarea — dialogul profesio
niștilor cu amatorii — e în Valea 
Jiului o realitate ce a depășit de 
mult stadiul cuvintelor frumoase 
și al angajamentelor solemne. Un 
Studiou al artistului amator, aflat 
actualmente la al optulea număr, 
se constituie într-o eficientă tribu
nă de dezbatere, în cadrul căreia 
se fac expuneri, comentarii directe, 
la obiect, asupra spectacolelor 
amatorilor. „Asistența tehnică" nu 
se reduce însă doar la analiză. 
„Profesorii" sînt adesea implicați 
în spectacolele elevilor. Care pot 
fi chiar... elevi (e cazul copiilor de 
la Școala generală nr. 6 din Petro
șani. care, sub îndrumarea afec
tuoasă a lui Doru Zamfirescu. au 
obținut locul doi pe țară la forma
ții de teatru și brigadă), dar și mi
neri. dacă ne gîndim Ia secția 
„Ana Colda" (din Lupeni) „dirija
tă" de actorul Nicolae Gheorgbe 
(același regizor a asistat și forma
ția de teatru din Geoagiu. ciști- 
gătoarea locului I pe țară cu 
piesa „Iancu la Hălmagiu") ori la 
Teatrul mineresc din Petrila. unde 
călăuzitor avizat este Mircea 
Soma. Să nu-i uităm însă nici pe 
Florin Plaur, povățuitorul actori
lor amatori de la Clubill muncito
resc Vulcan, pe Ilie Ștefan, ghidul 
formației laureate a Căminului 
cultural Pane, pe Al. Codreanu. 
Paulina Codreanu. Mihai Clita. 
Adrian Zavloschi, Lerida Bu- 
choltzer, Patricia Grigoriu. Clau- 
diu Bleonț, Nicolae Valentin Vir- 
tan, adică pe toți cei care, vorba 
lui Mircea Șoma, „forează în su
fletul locuitorilor Văii Jiului pen
tru lumina minții și a conștiinței 
lor", cu dorința de a face posibilă 
întîlnirea sub semnul muncii a ce
lor două universuri paralele : tea
trul și mineritul.

Ioan ADAM

• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Medalion Peter O’Toole : SCALA 
(11 03 72) - 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala Ma
re) : Harap Alb — 18; (sala Atelier) : 
Idolul și Ion Anapoda — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneu! Român) : Confluen
ta artelor. „Arta orientală șl ecourile 
ei in cultura europeană" (IV). Egip
tul antic. Spectacol realizat de Cris
tina Vasiliu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Noaptea 
cea mai lungă. Interogatoriul din 
zori — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dialoguri — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan — 
18.30
• Teatrul Foarte' Mic (14 09 05) : Pen
tru ce am murit — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satlric-muzical „C-, Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Băr
batul fatal — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Circul București (10 41 95) 1 „A so
sit circul !“ — 19
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UN SCHIMB FIERBINTE 
LA „VULCAN"

(Urmare din pag. I)
mai zilele, dar și nopțile au devenit 
parcă mai scurte...

Urgențelor — undă ver
de. ...Urgențele sint nenumărate 
la „Vulcan". în fiecare zi. Era sim
bătă, 19 septembrie, cind de la Tur- 
ceni a venit o comunicare : „Avem 
nevoie urgent de patru clapete de 
la canalele de aer pentru arză
toare". Aici — un plan, o producție 
organizată pe flux și așa mai de
parte. De acolo — un apel. Piesele 
cu pricina — indispensabile pe 
fluxul energiei. Reacția in lanț este 
declanșată. Tehnologii „Vulcanului" 
intră in priză. De ce materiale e 
nevoie ? Sint in stoc ? Asupra tutu
ror detaliilor se pronunță desface
rea. proiectarea, sudorul-sef. meta- 
lurgul. consumurile specifice, lan
sarea in fabricație. Da. era o co
mandă suplimentară. Ca multe alte
le. Dar ea trebuie din start să fie 
așezată pe culoanil urgentelor. Să 
aibă continuu undă verde.

Si era simbătă...
Si mai era o duminică la mijloc-. 
Zilele obișnuite ale „Vulcanului".

(Pentru că tot duminică. Combina
tul siderurgic de la Călărași a ri
dicat Si el o urgentă, printr-un de
legat ; să fie modernizat un cazan 
de ană caldă. Proiectarea — Ion 
Zeca și Gheorghe Păun — n-au 
avut duminică, luni, in schimbul I, 
comanda era lansată in fabricație).

Să ne întoarcem la cele patru 
clapete ale Turcenilor. Ni se spune. 
■Juni dimineața :

— Tehniciană Maria Constent.i- 
nescu se află acum in secții pen
tru a garanta lansarea in produc
ție azi.

— De ce ați ales-o pe ea pen
tru această urgență ?

— Pentru că e omul potrivit : 
răzbătător, dtrz, om al producției, 
cu inițiativă si soluții pe loc...

Lansarea in cauză s-a produs, in
tr-adevăr. luni. Un telefon la Tur- 
ceni tot s-a mai dat. La omul uzi
nei aflat cam opt-nouă luni pe an 
in delegație. Este vorba de Olim
pian Florescu. inginer-sef cu re
parațiile la „Vulcan" :

— Fiorcscule. e chiar atit de ur
gentă treaba cu clapetii ?

— Aici sint așteptați ca aerul si 
apa.

Viața ca un,., telex. Ex’ 
presia aparține unuia dintre ne- 
numărații interlocutori din marea 
uzină bucuresteană :

— La ..Vulcan" viața e ca un... 
telex care bate continuu...

Gustăm metafora, dar urmăm și 
sugestia ei. Aruncăm deci un ochi 
pe telexurile „de ultimă oră" ale 
uzinei.

Rovinari : „Vă rugăm să vă con
sultați cu institutul de specialitate 
privind montarea unor termocuple 
la colector incă în uzină...".

Rugămintea are o tintă precisă : 
scurtarea termenului de montai pe 
șantier. Normal că apostila poartă 
și ea indicativul „urgent. !“.

întreprinderea de utilai chimic 
Făgăraș : „Onorați in cel mai scurt 
timp facturile de plată de la co
manda...".

Viața de uzină are cursul ei fi
resc. Făgărașul a fost solicitat pen
tru niște furnituri, colaborarea a 
mers bine, relația financiară e 
cazul să fie la fel.

Centrala industrială de utilai 
energetic : „întocmiți programul 
producției de export defalcat pe 
luni, pe trimestrul IV. Plus nota 
cu probleme deosebite de aprovi
zionare si cooperări care depășesc 
nivelul întreprinderii, pentru spri
jin și intervenții operative".

Notă la... notă : „Vulcanul" ex
portă circa o treime din producția 
sa. Si nu o dată, termenele fixate 
de parteneri sint la fel de strinse, 
ca toate comenzile ce intră pe 
poarta uzinei prin... telex.

Și. in timp ce transcriem extrase
le de mai sus, pe telex, din nou...

...Rovinari : „Vă rugăm să ne 
executați 3 bucăți filtre tip înalt, 
catalog «Vulcan» etc. ...Prezentul 
telex tine loc si de comandă fermă. 
Termen dc livrare : imediat...".

Bătaia telexului ? Ca o bătaie de 
inimă, cadențată. O cadență a răs
punderilor așezate necontenit, pe 
umerii acestui colectiv,/ hotărit, să 
le onoreze exemplar, necontenit...

„Vulcan" către întreprinderea 
mecanică Timisoara : „Trimiteți de 
urgentă cablurile și întrerupătorul 
automat pentru podurile de 63 
tone".

Către Direcția municipală de sta
tistică București : „Vă inaintăm 
situația planului pe perioada 1 
ianuarie — 20 septembrie 1987“.
Cerem lămuriri suplimentare pre
ședintelui C.O.M. privitor la acest 
telex. Aflăm :

— La principalii indicatori planul 
este îndeplinit. Avem insă restante 
la producția fizică. Efortul nostru 
principal aici este concentrat : pină 
la Conferința Națională să recupe
răm toate aceste restante...

Viata economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEIT'

VALEA JIULUI : Cantine 
pentru mineri

Prin grija conducerii partidului 
și statului nostru, și in bazinul car
bonifer al Văii Jiului se acordă o 
deosebită atenție creării unor bune 
condiții de muncă și viață mineri
lor. tuturor oamenilor muncii care 
trăiesc și muncesc pe aceste me
leaguri. în prezent, minerii au la 
dispoziție 8 cantine și 17 micro- 
cantine in care servesc masa în 
condiții optime, civilizate. Meniu
rile sint realizate în adevăratele 
fabrici de mincare de la Vulcan, 
Lupeni și Petrila. precum și in nu
meroasele bucătării de la cantinele 
minelor. (Sabin Cerbu).

IAȘI : Noi unități sanitare
Rețeaua sanitară a județului Iași 

a căpătat in anii socialismului, cu 
deosebire după Congresul al IX-

Secția a IV-a cazane industriale > se prelucrează subansambluri pentru 
cazane cu aburi de 1 035 tone-aburl pe oră, care se vor expedia Ia cen
trale electrice de termoficare. Verifică precizia acestei operații șeful de 

echipă Toma Nițu

Viața de uzină ca un„. telex.
Ca o inimă ce bate necontenit 

cadența muncii...

Ierarhia priorităților in
tr-un schimb. Cum « lnC0Put 
și cum s-a desfășurat ziua de 
muncă a. inginerului Ion Lișcă. 
directorul fabricii de caza'ne indus
triale de la „Vulcan" ? Să-i refa
cem... diagrama.

Mai întîi a mers la tevărie III să 
vadă ce-ap făcut oamenii ingine
rului Mihai Vasiliu : au încheiat 
ori nu lucrarea pentru Rovinari 5? 
O lucrare dificilă, de modernizare.- 
Stmbătă fusese în uzină și ingine
rul Stoenescu. reprezentantul bene
ficiarului. Să vadă lucrarea, să 
ceară grăbirea expediției. Azi. luni, 
trebuie neapărat să fie încărcată 
in vagon. Rovinarii așteaptă !...

De la țevărie. la cazangerie I.
— Este itinerarul dv. de fiecare 

dimineață ?
Inginerul Lișcă îsi cumpănește 

cuvintele :
— Depinde de... presiunea lucră

rilor. a termenelor. Oricum, de o 
săptămină eu — si nu numai eu ! 
— ne ținem de acest traseu.

La cazangerie — scurtă analiză 
a situației celor patru tambur) 
pentru Zlatna. Lucrări pretențioase, 
cu grad înalt, de tehnicitate și pre
cizie. Și. mai ales, așteptate la 
Zlatna cu mare nerăbdare.

în acest drum, al producției, 
străbătut de inginerul Lișcă. s-au 
ivit, destule lucruri care îsi cereau 
rezolvarea pe loc. Un episod din 
multe altele : uzina are în execuție 
niște unități de pompare cu des
tinația export. Bandajele metalice 
Piantw acestea ,jți^,...de la o uzipă 
colaboratoare. De cele mai multe 
ori. in timn util. Alteori... Ritmici
tatea tulburată se răzbună aici : 
un volum mare de muncă pentru 
a acoperi golul. Volumul in sarcina 
acelorași oameni și utilaje. Caruse
lele de la cazangerie II nu mai 
făceau fată in dimineața de luni. 
Emil Grecu. șeful acestui compar
timent.. calculase : nu. nu se poate 
încadra in termen. Decizia luată 
pe loc : o parte din lucrări să 
treacă la cazangerie III. Constan
tin Armășescu, șeful de atelier, are 
însă si el organizarea luî :

— îmi pregăteam fabricația pen
tru luna viitoare.

— Perfect, e foarte important ce 
spui. dar. cum nu avem încotro. 
3—4 zile caruselele tale să lucreze 
pentru unitățile de pompare. Asta-1 
prioritatea acum, pricepi ?

— Pricep...
Fiecare schimb, fiecare decadă, 

lună sau an au o anume ierarhie a 
priorităților. Asta este viata de 
uzină și altfel nu are cum fi...

Despre oamenii „marca 
Vulcan” Spre ora prinzului am 
refăcut o parte din itinerarul ingi
nerului Lișcă. Cu întrebările pe 
buze : ce probleme s-au rezolvat, ce 
probleme au apărut? La unul din
tre tamburii pentru Zlatna se gău
rea cu două mașini. Una începuse 
de la un capăt, cealaltă din partea 
opusă. 1 020 de găuri, perfect ver
ticale. trebuie date in blindajul de 
oțel. Muncitorii Constantin Tudor 
și Panait Stoica erau la datorie.

— Atacarea lucrării cu două ma
șini, calculează tînărul inginer Dan 
Sava. economisește opt ore. Deci, la 
cinci zile, economie de un schimb.

Pare un amănunt, dar nu e. Eco
nomia de opt ore declanșează mai 
departe o „reacție in lanț". Asupra 
acesteia ne oferă detalii maistrul 
comunist Gheorghe Dancău. pe 
care l-am aflat lingă tamburul cel 
mai aproape de finalizare : 

lea al partidului, dimensiuni deo
sebite. Numai in municipiul Iași, 
aceasta s-a mărit cu unul din cele 
mai mari spitale de copii din țară, 
prin alte spitale de neurochirurgie 
de recuperare, printr-o nouă aripă 
la spitalul „Maternitatea", alta la 
spitalul C.F.R., cuplată cu policli
nică, o policlinică municipală, 4 
dispensare comasate, cu centre de 
stomatologie in cartiere, o policli
nică balneară la „Nicolina", 5 cre- 
șe cu 100 locuri fiecare. Un spital 
modern, cu 450 paturi, cuplat cu 
policlinică, s-a realizat și la Paș
cani, iar la Hîrlău și Tirgu Fru
mos s-au modernizat si extins spi
talele existente. De asemenea, s-au 
construit și la sate 16 dispensare 
sanitare umane, cu locuințe pentru 
medici. De menționat că, in ultimii 
22 de ani, în județul Iași a crescut 
și numărul medicilor, de la 720 in 
1965 la 1 800 in prezent, revenind 
la un medic 455 locuitori. (Manole 
Corcaci).

— Dacă s-a găurit mai repede, 
de ce nu am suda și noi în acest 
ritm ? Așa că, in loc de doi sudori, 
cum prevede tehnologia, am lucrat 
In interior cu patru, am luat mă
suri speciale de aerisire și am 
ciștigat. aici un avans de o zi și 
jumătate. A fost, posibil acest avans 
pentru că am lucrat numai cu oa
meni bine pregătiți, cu simt de 
răspundere,

— Să le luăm ne rind : ce în
seamnă aici om bine pregătit ?

— Adică om „marea Vulcan". Ale 
cărui lucrări să reziste la orice 
probă de control.

— Se mai poate șl altfel ?
— N-ar trebui să șe poată, dar... 

se mai intinwlă.
Cum s-a intimplat cu Stancu 

Trandafir. A executat, o sudură 
slabă, schimbul de după el n-a 
Jăsat-o să treacă — mai Until con
trolul avusese cuvîntul — și... Si 
timp pierdut cu remedierea ei. Dar 
și acțiunea promptă, cu toti sudo
rii de la locul de muncă, cu Tran
dafir de fată : „Așa ceva nu se 
admite. Să fie clar. ..«Vulcanul» 
are nevoie numai de lucrări de ca
litate".

La atelierul condus de «ubingine- 
rul Constantin Armăsescu ' ne în
găduim o remarcă ;

— în privința lucrărilor pentru 
Zlatna. oamenii lui Dan Sava v-au . 
luat-o Înainte.

— Cu ajutorul nostru. Că le-am 
dat tamburii în situația de trasat- 
găurit. Dar nu ne lăsăm nici noi. 
Lucrăm întins, io trei schimburi, 
ciștigăm timp». în schimbul de 
noapte au lucrat Victor Badea, ca
tegoria a șaptea. Dragomir Ion. 
categoria a șasea...

Numele fiecărui om e însoțit și 
de precizarea categoriei.

— De re această adăugire ca un 
lait-motiv ?

— Pentru a vedea răspunderea 
cu care privim producția. Lucrările 
încredințate au un mare grad de 
complexitate, nu avem voie să le 
executăm decit cu oameni trecuti 
prin focul meseriei...

— Se mai poate ivi aici si ne
prevăzutul ?

— Se poate, dar sintem și noi... 
prevăzători. Uitați, un om bun. 
Enacho Stere, a avut, o problemă. 
Asta-i viata, nu ? în locul lui. în 
schimbul acela, a trecut maistrul 
prelucrător Emil Costea. Producția 
a mers înainte...

Aparatul de radio-emisie-recepțle 
din mina subinginerului Armășescu 
face apel. Răspunde. Se scuză :

— Musai să mă duc Ja standul de 
probe. E nevoie de mine acolo.

Pornim și noi la țevărie III. Aici 
îl întrebăm pe inginerul Mihai Va
siliu :

— Cum e cu .lucrarea pentru Ro
vinari 5 ?

— Astăzi nu plec din uzină oină 
nu pleacă cu trenul, la destinație.

— Trebuia parcă de simbătă...
— Da. Dacă mai aveam două tu

buri de oxigen !...
Virteiul muncii contracronometru 

te prinde, evident. Nu trebuie însă 
să te prindă într-atit incit să scani 
din vedere două tuburi de oxi
gen...

Două tuburi care au aminat un 
termen...

Secvențe dintr-un schimb de 
muncă, la „Vulcan".

Una din puternicele citadele 
muncitorești ale Capitalei și, 
deopotrivă, ale țării.

Fapte decupate din realitatea 
fierbinte, dintr-o cadență alertă. 
Fapte ale oamenilor aflați la 
datorie, angajați, in intimpinarea 
Conferinței Naționale a parti
dului. intr-un efort tenace de 
a-și face exemplar datoria.

HARGHITA : Se extinde 
rețeaua telefonică

Localitățile urbane și rurale ale 
județului Harghita, ca de altfel ale 
întregii țări, se află in plină dez
voltare edilitar-gospodărească. O 
dată cu aceasta crește și preocupa
rea pentru extinderea sferei servi
ciilor publice — atribut al asigu
rării unor condiții tot mai bune de 
muncă și viață pentru oamenii 
muncii. Printre aceste servicii se 
află și cele de poștă și telecomu
nicații. „în urmă cu puțin timp 
s-au mutat in spatii noi. la parte
rul unor blocuri de locuințe recent 
date în folosință, oficiile din co
munele Sărmaș și Sindominic. Cu 
acestea, numărul oficiilor P.T.T.R. 
mutate în spații noi se ridică la 18, 
în tot atitea centre de comună, 
asigurîndu-se în același timp creș
terea numărului de abonați telefo
nici, ne spune Balogh Andrei, in- 
giner-șef la Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații. De ase
menea, în trimestrul următor se 
va pune în funcțiune o centrală 
telefonică automată, intr-un nou 
edificiu construit în municipiul 
Miercurea-Ciuc. cu posibilitatea 
înființării a încă 3 000 posturi tele
fonice. Totodată, va începe con
strucția unei clădiri pentru poștă 
și centrală telefonică automată, de 
1 000 linii, in orașul Bălan". (Nico- 
lae Șandru).

R EZlII IATI IN ÎNTRECEREA 
SOCIAUSTĂ

Panoul fruntașilor pe 8 luni
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea so

cialistă pe opt tuni care au trecut din acest an de către colective 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, con
strucții, transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de 
servicii, precum și din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit în 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți In criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii august pe primele locuri se 
situează :

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE 
Locul I : întreprinderea de re

țele electrice Suceava, cu 713,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 602,8 puncte. 

Locul III : întreprinderea de 
rețele electrice Botoșani, cu 449,4 
puncte-

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : întreprinderea „Meta
lica" Oradea, cu 752,6 puncte.

Locul II : întreprinderea „Am
balajul metalic" Timișoara, cu 
610,8 puncte.

Locul III: întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad, cu 526,8 puncte,

ÎN DOMENIUL
CHIMIEI ANORGANICE. 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
Locul I : întreprinderea chimi

că Dudești — București, cu 848,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 496,2 
puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica do confecții 
Scornițești, județul Olt, cu 1056 
puncte.

Locul TI : Întreprinderea de con
fecții „Mondiala" Satu Mare, cu 
496,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
confecții Focșani, cu 449.9 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI 
Locul I : Fabrica de Încălțăminte 

Cimpuiung Moldovenesc, județul 
Suceava, cu 454,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
piele si incăltămints „Progresul" 
București, cu 308,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „Bucureștii Noi”, cu 742.9 
puncte.

I-ocul II : întreprinderea poligra
fică „Banat" Timișoara, cu 475,1 
puncte.

Locul III : Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteli" București, cu 344,8 
puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI. AMIDONULUI 
APELOR MINERALE

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vi

nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești, cu 951,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de vi- 
nificatie si 'Produse spirtoase Vil
cea. cu 839,3 puncte.

I-ocul III: întreprinderea de ți
garete București, cu 800,2 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT 
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie" sectorul agricol 
Ilfov, cu 1 314,4 puncte.

Locul II : întreprinderea agri
colă de stat Rimnicu Vilcea. cu 
981.3 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Teremia Mare, jude
lui Timiș, cu 668,5 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAT 

AL CONSILIILOR POPULARE 
Locul I : întreprinderea de cons

trucții montaj Vilcea, cu 628,2 
puncte. \

Locul TI : Trustul antrepriză ge

RESURSELE LOCALE Șl AUTOFINANȚAREA
(Urmare din pag. I) 
va fi ea mai eficientă, cu atit vor 
fi mai importante veniturile reali
zate de organele locale — și deci po
sibilitățile de înfăptuire a autofi
nanțării.

Experiența arată că multe județe 
realizează venituri importante, de 
ordinul zecilor și sutelor de mili
oane de lei prin valorificarea largă 
a resurselor materiale locale, prin 
valorificarea surselor de energie 
neconvcntională, prin veniturile ob
ținute pe calea extinderii, diversifi- ' 
cării și îmbunătățirii serviciilor. Nu 
este intimplător faptul că in aceste 
județe, precum Argeș. Cluj, Timiș 
și altele s-au obținut cele mai bune 
rezultate in privința autofinanțării, 
s-au realizat cele mai mari sume 
peste cele planificate — excedente 
bugetare care au contribuit la dez
voltarea proprie ca și la dezvoltarea 
generală a tării. Efectiv, autofinan
țarea stimulează inițiativele, im
pulsionează căutarea vie, cu spirit 
de ingeniozitate a unor asemenea 
mijloace.

Se spune că omul gospodar scoa
te „bani din piatră seacă" — iar cu 
atit mai mult se poate obține cind 
este vorba nu de asemenea „pia
tră", ci de importante, resurse ma
teriale cum se găsesc — practic — 
in toate județele, in toate localită
țile țării. Se poate spune, astfel, că 
programele de autofinanțare și de 
dezvoltare a industriei mici, de va
lorificare a resurselor locale sint 
două orientări dc ansamblu ce se 
împletesc sirius, merg mină în mină 
și se intercondiționează reciproc. 
Dacă județul Călărași a reușit să se 
autofinanțeze și să realizeze anul 
trecut un excedent bugetar de 16,3 
milioane, aceasta s-a datorat în mare 
măsură unor susținute preocupări 
pentru dezvoltarea industriei mici : 
numai anul trecut s-au înființat în 
județ 69 de noi unități de industrie 
mică, in 1986 vărsămintele unități
lor de industrie mică la buget fiind 
cu 30 la sută mai mari decit in anul 
precedent. Iar in 1987 urmează ca 
aceste surse de venituri Ia buget să 
înregistreze o nouă creștere, cu 45 
la sută, față de anul trecut. De alt
fel. rezultate bune au obținut toate 
județele care au dat importanță și 
au acționat hotărit pentru dezvol
tarea industriei mici și valorificarea 
resurselor locale, asigurindu-și ast
fel surse sigure de sporire a venitu
rilor bugetare locale. Relevăm, intre • 
acestea, experiența și. rezultatele 
județelor Vaslui, Satu Mare, Giur
giu, Mehedinți, Sălaj, Harghita,

nerală de construcții montaj Ar
geș. cu 448,9 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții montaj 
Bacău, cu 425,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I ! Administrația fluvia

lă a Dunării de Jos. Galați, cu 
704,4 puncte.

Locul II : Compania TAROM 
București, cu 334,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
navigație fluvială Navrom—Ga
lați. cu 226,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea dc apro

vizionare, desfacere șl transport 
produse petrochimice București — 
Ministerul Iridustriei Chimice Și 
Petrochimice — cu 969,9 puncte.

Locul ii : întreprinderea de a- 
provizionare. desfacere si transport 
pentru industria chimică București 
— Ministerul Industriei Chimice și 
Petrochimice — cu 893,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi si utilaje pentru con
strucții Rovinari. județul Gorj — 
Ministerul Minelor — cu 632,9 
puncte,

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
— OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Neamț, cu 491,8 puncte.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Buzău, cu 443,4 ouncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Alba, cu 417,5 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Timiș, cu 
1 328,3 puncte.

Locul II : întreprinderea ju
dețeană de transport local Vran- 
cea. cu 1 297,6 puncte.

Lacul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1 282.4 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 727,6 puncte.

Locul II : Centrala sării și ne
metaliferelor București, cu 400,8 
puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA 

Locul I : Centrala industrială de 
echipamente de automatizări Bucu
rești. cu 400.8 puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
331,2 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 729 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare 

a lemnului București, cu 91,3 
puncte. <

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industrializă

rii tutunului București, cu 853,5 
puncte.

Locul II : Centrala industriei u- 
leiului București, cu 729,4 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de 

material rulant București, cu 562 
puncte.

Locul II : Centrala industrială 
de reparații auto București. cu 
529 puncte.

Alba. Sint insă numeroase exemple, 
în diferite alte județe, care demon
strează că, deși pretutindeni există 
resurse, preocuparea pentru pune
rea. lor în valoare este insuficient 
de susținută.

La fel se prezintă situația și in 
domeniul extinderii și perfecționă
rii serviciilor către populație, un alt 
mare izvor de venituri pentru rea
lizarea. autofinanțării. Este relevan
tă sub acest aspect experiența ju
dețului Bihor, unde valoarea pres
tărilor de servicii a crescut an de 
an, ajungind la peste 1,3 milioane 
lei, prin înființarea de noi uni
tăți, prin dezvoltarea celor existen
te. Numai de la începutul acestui an 
au fost Înființate incă 13 noi unități 
de reparat aparatură electronică și 
electrotehnică, autoturisme și moto
ciclete etc., in timp oe in 17 comune 
au fost înființate formații ale con
siliilor populare pentru reparat și 
întreținut locuințe, sporirea venitu
rilor acestui sector de activitate re- 
flectindu-șe. ca urmare a vărsâmin- 
telor la buget; și in veniturile con
siliilor populare. Și in alte judete,- 
precum Satu Mare, Vaslui. Botoșani, 
s-au obținut rezultate bune in rea
lizarea autofinanțării, ca urmare a 
creșterii ofertei de servicii către 
populație.

Din păcate. în alte județe sau lo
calități realizările sint încă modeste 
in această privință, constatîndu-se 
persistența unor neclarități. Pentru 
că autofinanțarea nu este un scop 
în sine ; important este și modul 
prin care se materializează acest 
principiu. Or, se mai intilnesc op
tici. s-ar putea spune birocratic- 
funcționărești, prin care se caută so
luții de autofinanțare doar pe bază 
de artificii financiare, de soluții 
improvizate, colaterale, fără o legă
tură temeinică cu principalele 
pirghii ale progresului economic 
local. Este adevărat, se pot obține 
venituri și din organizarea unor 
spectacole publice, din tombole sau 
manifestări sportive ori culturale ; 
dar cerința principală este ca auto
finanțarea să fie asigurată in strin- 
să legătură și intr-o armonioasă îm
pletire cu dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei localități, cu crea
rea sau extinderea de întreprinderi 
de interes local sau a altor capaci
tăți de producție, de natură să rea
lizeze o gamă sortimentală largă de 
mărfuri cerute de populație.

îh legătură cu aceasta, se cuvine 
subliniat că veniturile pentru auto
finanțare vor fi cu atit mai substan
țiale cu cit se va asigura o valori
ficare la un nivel economie mai

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a 18-a 
aniversări a Marii Revoluții de la I Septembrie, dorindu-vâ sănătate și feri
cire, iar poporului român prieten, progres și prosperitate.'

Colonel MOAMMER AL-KADHAFI

Cronica zilei
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, o dele
gație de activiști ai P.C.U.S.. con
dusă de tovarășul I, I. Skiba, șeful 
Secției agricultură si industrie ali
mentară a C.C. al P.C.U.S., a efec
tuat o vizită pentru schimb de expe
riență in țara noastră, in perioada 
17—22 septembrie a.c.

Delegația a vizitat unități agricole 
de producție si cercetare din jude
țele Dîmbovița șl Timiș, precum și 
din sectorul agricol Ilfov, a avut 
întilnlri cu activiști de partid st ca
dre de conducere din domeniul 
agriculturii.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Vasile 
Bărbulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R

In cadrul convorbirii avute eu 
acest prilej, au fost evocate bunele 
relații de prietenie st colaborare 
dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România si Uniunea 
Sovietică, dorința comună de a le 
dezvolta continuu, pe multiple pla
nuri. în spiritul convorbirilor si În
țelegerilor convenite la nivelul eel 
mai inalt. in interesul popoarelor 
român si sovietice, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii. în 
context, a fost evidențiată utilitatea 
promovării schimbului de experiență, 
a întăririi colaborării si cooperării 
româno-sovietice In domeniul agri
culturii, în celelalte sfere ale con
strucției socialiste.

★
Marți, tovarășul Comei Pacoste, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe Bruno Lietz. ministrul a- 
griculturii. silviculturii șj industriei 
alimentare al Republicii Democra
te Germane, care efectuează o vizită 
în tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate posibilitățile existente pen
tru extinderea In continuare a cola
borării economice dintre România 51 
R. D. Germană in domeniile agricul
turii. silviculturii si in alte sectoare 
de activitate.

La încheierea convorbirilor, care 
au avut loc intre Gheorghe David, 
ministru] agriculturii, si Bruno Lietz. 
ministrul agriculturii, silviculturii și 
industriei alimentare al R. D. Ger
mane. a fost semnat Protocolul pri
vind colaborarea tehnico-stiinttfică 
între aceste ministere ne perioada 
pină în anul 1990.

La primire si convorbiri a fost 
de fată Herbert Plaschke. ambasa
dorul R. D. Germane la București.

NEAMȚ : Succese ale forestierilor
Preocupările susținute ale fores

tierilor din județul Neamț pentru 
sporirea gradului de valorificare 
a masei lemnoase, precum și pen
tru creșterea productivității muncii 
prin extinderea mecanizării și, op
timizarea organizării producției în 
unitățile de exploatare, industria
lizare și transport îsi demonstrea
ză eficiența in succesele înregis-, 
trate de colectivul întreprinderii 
forestiere de exploatare si trans

MUREȘ : Apartamente peste prevederi
Constructorii mureșeni de locu

ințe au insei is în aceste zile noi 
fapte de muncă in cronica întrece
rii socialiste. Astfel, ca rezultat al 
organizării judicioase a muncii pe 
fiecare șantier, utilizării pe scară 
largă a unor materiale de construc
ții locale și folosirii raționale a 
energiei și combustibilului, ei au 
predat „la cheie" cel de-al 1 300-lea 
apartament din planul pe acest an, 
mai mult cu 50 față de graficele 
„la zi". Cele mai multe apartamen
te au fost construite in orașele 
Tirgu Mureș, Sighișoara, Tirnăveni,

inalt a resurselor locale, o folosire 
intr-adevăr superioară a acestora. 
Căci există încă nu puține cazuri 
cind se înregistrează o anumită 
„cantonare" in realizarea unor pro
duse de nivel tehnic inferior — de 
genul împletiturilor din papură, al 
măturilor sau încărcării , pietrișului 
din riuri — utile și ele, dar--cu o 
rentabilitate scăzută. Iată de ce 
consiliile populare, cărora le re
vin largi atribuții in stimularea 
inițiativelor locale, au datorfti să a- 
tragă cetățenii la valorificarea tutu
ror resurselor existente, să-i consul
te, să le ceară părerea, să se sfă
tuiască împreună asupra activități
lor economice locale ce pot fi și 
merită a fi dezvoltate pe plan local. 
„Tribuna democrației" oferă in a- 
ceastă privință un cadru excelent ; 
uri cadru din păcate prea puțin fo
losit : rar, chiar foarte rar se pot 
auzi întrebări, din partea reprezen
tanților consiliului popular • către 
cetățeni, de felul — „Tovarăși, oe 
activități aducătoare de venituri am 
putea realiza, ce mijloace propu
neți, oe căi de acțiune preconizați 
pentru a spori veniturile localității"?

Autofinanțarea se realizează și cu 
contribuțiile in bani ale cetățenilor, 
prin care ei participă la realizarea 
obiectivelor de larg interes social, 
cu caracter local — școli și săli 
de clasă, cămine culturale, dis
pensare, crețe, grădinițe, labora
toare, ateliere-școală, alimentări 
cu apă, instalații de energie ne
convențională și multe altele. Așa 
cum s-a mai arătat, aceasta este o 
acțiune de larg interes social — 
ceea ce impune evitarea abordărilor 
de natură birocratică, fără consul
tări cu cetățenii, fără antrenarea și 
sublinierea propriului lor interes. 
Pentru că cetățenii sint primii și cei 
mai direct interesați în înfăptuirea 
propunerilor făcute, ca și în reali
zarea acestora cu cheltuieli cit mai 
reduse.

Prin întregul său conținut, solici- 
tind, deopotrivă, implicarea sporită 
a cetățenilor la actul de conducere 
și, apoi, la înfăptuirea propriilor 
hotăriri. ca și perfecționarea conti
nuă a stilului și metodelor de mun
că ale consiliilor populare, stimu- 
lind creșterea spiritului de inițiativă 
și răspundere gospodărească, per
fecționarea activității organelor 
locale ale puterii și administrației 
de stat, autofinanțarea are menirea 
de a asigura dezvoltarea, buna gos
podărire. înfrumusețarea, pe scurt 
prosperitatea fiecărei localități, ca 
parte importantă a înfloririi întregii 
țări. 

în timpul șederii in tara noastră, 
oaspetele a vizitat unităti de pro
ducție si cercetare agricola din jude
țele Brașov. Călărași. Prahova. Timig 
Sl din sectorul agricol Ilfov.

★
Delegația Partidului Democratic al 

Poporului din Afganistan, condusă 
de Najmuden Kawyani, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a efectuat o 
vizită in tara noastră, s-a intilnit cu 
reprezentanți ai ores ei centrale. Ra- 
dioteleviziunii și ai „Agerpres".

Conducătorul delegației și-a expri
mat satisfacția pentru posibilitatea 
de a fi fost primiți de tovarășul 
Nieolae Oeaușeseu, de a fi avut o 
întrevedere eu secretarul general al 
Partidului Comunist Român. în con
text, oaspetele a subliniat că Româ
nia. președintele Nieolae Ceausescu, 
poporul român salută eforturile in 
direcția unei reconcilieri naționale 
pe cale politică, prin tratative, că se 
pronunță pentru încetarea oricărui 
amestec în treburile interne alo 
Afganistanului, pentru crearea unui 
stat liber și independent. Oaspetele 
a arătat, de asemenea, că vizita 
delegației afgane ae înscrie in cadrul 
bunelor relații statornicite între 
partidele, tarile și popoarele român 
și afgan. El a împărtășit, totodată, 
impresia deosebită pe care le-au 
lăsat-o membrilor delegației marile 
realizări ale poporului român, pu
ternica dezvoltare a României so
cialiste. garanție a unor noi și tot 
mai mari succese in viitor,

★
Ministrul apărării naționale si 

Republicii Socialiste România, ge
neral-colonel Vasile Milea, a adresat 
o telegramă de felicitare ministrului 
apărării populare al Republicii Popu
lare Bulgaria, general de armată 
Dobri D.iurov, cu prilejul celei de-a 
43-a aniversări a Zilei Armatei 
Populare Bulgare.

Cu același prilej, căpitanul de 
rangul 1 Gheorghi Metodiev Gheor- 
ghiev. atașat militar aero si naval al 
R.P. Bulgaria Ja București, s-a jn- 
tilnit etț militari din trei garnizoane 
ale armatei noastre, cărora le-a vor
bit despre semnificația evenimentu
lui aniversat. Particinantil au vizio
nat expoziții dc fotografii înfătisînd 
aspecte din viata si activitatea mili
tarilor Armatei Populare Bulgare sl 
filme documentare puse la dispoziție 
de Ambasada R.P. Bulgaria.

(Agerpres)

port Neamț în perioada care a 
trecut din acest an. Depășind pre
vederile planului la producția fizi
că cu 15 000 mc lemn pentru celu
loză, 8 500 mc. cherestea. 20 000 mp 
de uși și ferestre. 3 500 mc de lemn 
pentru mină si alte produse, ei au 
realizat o producție-marfă supli
mentară in valoare de 28 milioane 
lei, cu 3 milioane mai mult decit 
angajamentul . asumat pe întregul 
an. (Constantin Biagovici).

Reghin, Luduș și Sovata. în pre
zent, se depun eforturi susținute 
pentru finalizarea înainte de ter
men a tuturor celor 1 371 aparta
mente din planul pe acest an, ma
joritatea fiind in stadii avansate 
de execuție. De remarcat că o 
mare parte din apartamentele date 
in folosință in acest an au drept 
sursă de încălzire și de asigurare a 
apei calde menajere agenți termici 
secundari, recuperați de la insta
lațiile industriale, îndeosebi de la 
combinatele chimice din Tirgu Mu
reș și Tirnăveni. (Gheorghe Giur
giu).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 23 septembrie, ora 21 — 
26 septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va fl predominant frumoasă. Îndeosebi 
în prima parte a intervalului. Cerul 
va fl variabil, cu înnorări mal accen
tuate tn a doua parte a Intervalului 
In regiunile vestice și nordice, unde 
se vor semnala precipitații sub formă 
de ploaie. Vlntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse Intre 6 șl 16 grade, izolat 
mai coborite tn prima noapte, iar cele 
maxime, in general, intre 20 și 30 de 
grade. La munte șt în depresiuni, pe 
alocuri, se va produce ceată, tn Bucu
rești : Vremea va ft predominant fru
moasă, cu cerul variabil. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila Intre to șl u 
grade. Iar cele maxime intre 26 și 29 
de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. în cadrul etapei a 6-a 

a campionatului diviziei A la fotbal 
se vor ldisputa, miercuri, 23 septem
brie, două partide.

Pe stadionul „Sportul studențesc", 
ae la ora 17,00, se vor întîlni echi- 
pele Sportul studențesc și Steaua, 
iar pe stadionul .,Dinamo", de la ora 
16,00. se va desfășura meciul dintre 
formațiile Victoria București și Di
namo. Meciul S.C. Bacău — Univer
sitatea Craiova se va juca miine. 
Celelalte partide ale etapei se vor 
desfășura duminică, 27 septembrie.

POLO. în perioada 26—27 septem- 
bire a.c., Ja bazinul Dinamo se des
fășoară întrecerile din cadrul Turu
lui I al Cupei Campionilor Europeni 
la polo cu participarea echipelor 
campioane ale Angliei — Polytechnik 
Londra, Spaniel — C.N. Barcelona, și 
României — Dinamo București. Pro
gramul jocurilor este următorul : 
simbătă, 26 septembrie : Polytechnik 
Londra — C.N. Barcelona (ora 11) și 
Dinamo București — Polytechnik 
Londra (ora 17). Duminică. 27 sep
tembrie. de la ora 11 : Dinamo Bucu
rești — C.N. Barcelona.

CICLISM. în cadrul concursului 
internațional de ciclism de la Colo
rado Springs (S.U.A.), sportiva fran
ceză Jeannie Longo a stabilit două 
noi recorduri mondiale, în proba de 
10 km — 13’13”21/100 gi 20 km — 
26’36”54/100.



Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Habib Bourguiba 
cu prilejul vizitei primului-ministru 

al guvernului român în Tunisia
TUNIS 22 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Tunisiene. Habib 
Bourguiba. l-a primit, marți dimi
neața. pe primul-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Constantin 
Dăscălescu, aflat in vizită oficială in 
Tunisia, la invitația primului-minis
tru al acestei tari.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România. a 
fost transmis președintelui Habib 
Bourguiba un cordial mesaj de prie
tenie, împreună cu oale mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de progres și prosperitate con
tinuă poporului tunisian prieten,

Exprimind calde mulțumiri, pre
ședintele Republicii Tunisiene a 
transmis. Ja rindul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut de prie
tenie și cele mal bune urări de să
nătate și fericire personală, de noi 
si însemnate succese poporului ro
mân prieten.

în cursul convorbirii au fost 
evocate relațiile de strînsă prie
tenie dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Habib Bourguiba, s-a exprimat voin
ța fermă de a continua dialogul 
fructuos româno-tunisian statornicit 
intre cei doi conducători de stat, în 
folosul dezvoltării și mai puternice 
a raporturilor de strînsă conlucrare 
existente între cele două țări.

Au fost reliefate posibilitățile pe 
care le oferă economiile celor două 
țări în direcția dezvoltării și diver
sificării relațiilor economice dintre 
România si Tunisia, identificării u- 
nor noi căi si modalități de coope
rare în domeniul economic, pentru

Vizita oficială în Republica Tu
nisiană a tovarășului Constantin 
Dăscălescu a continuat, marți, prin- 
tr-un program de lucru, realizat la 
citeva obiective economice.

Primul dintre obiectivele vizitate a 
fost Șantierul portului pescăresc de 
la Tabarka — lucrare realizată în 
cooperare cu tara noastră. în discu
țiile purtate pe șantier, guvernatorul 
provinciei Jendouba. alte oficialități 
tunisiene au apreciat buna colabora
re care există între specialiștii 
români și tunisieni. posibilitățile pe 
care le oferă economiile celor două 
țări pentru amplificarea și diversi
ficarea cooperării economice reciproc 
avantajoase și în alte domenii de in
teres comun.

sporirea substanțială a volumului 
schimburilor comerciale, bazate pe 
avantajul reciproc. în timpul în
trevederii s-a procedat la un 
schimb de informații cu privire la 
preocupările actuale ale celor două 
țări pe planul dezvoltării economi- 
co-sociale.

S-a procedat, totodată, la un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme majore ale vieții internațio
nale.

în acest context au fost prezentate 
considerentele și propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la problemele înscrise pe ordi
nea de zi a celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. subli- 
niindu-se necesitatea intensificării 
eforturilor pentru realizarea, încă în 
cursul acestui an, pe baza înțelegerii 
de principiu survenite între U.R.S.S. 
și S.U.A.. a unui acord privind lichi
darea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune din Europa, 
ca prim-pas spre înlăturarea totală, 
pină la sfîrșitul secolului, a tuturor 
armelor nucleare.

De asemenea, au fost expuse con
siderentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la căile 
de reglementare a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Președintele Habib Bourguiba a 
dat o înaltă apreciere poziției clarvă
zătoare, consecvente a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ceea oe pri
vește Orientul Mijlociu, acțiunilor și 
inițiativelor președintelui României 
în direcția reglementării situației 
conflictuale din această zonă, ceea 
ce constituie o contribuție impor
tantă la eforturile de pace desfășu
rate ne olan internațional.

★
în continuare, primul ministru ro

mân a vizitat rafinăria de Ia Bi- 
zerta, unitate de frunte a economiei 
tunisiene. Evidențiind bogata expe
riență a specialiștilor noștri în acest 
domeniu țu îndelungată tradiție în 
România. tovarășul Constantin 
Dăscălescu a subliniat posibilitățile 
existente pentru lărgirea si diversi
ficarea, in interesul reciproc, a coo
perării în producție in acest do
meniu.

★
în după-amiaza aceleiași zile, to

varășul Constantin Dăscălescu a vi
zitat Muzeul martirilor din Bizerta, 
unde a depus o coroană de flori.

Luări de poziție după înțelegerea 
de principiu sovieto-americană

BONN 22 (Agerpres). — După în
țelegerea sovieto-americană cu pri
vire la eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune, guvernul vest- 
german așteaptă noi pași în direcția 
dezarmării, a declarat vicepreședin
tele fracțiunii U.C.D./U.C.S. în Bun
destag. Volker Riihe, intr-un inter
viu acordat publicației ..Express". O- 
ficialitatea vest-germană si-a expri
mat speranța că. în decurs de doi 
pină la cinci ani după intrarea în 
vigoare a acordului privind elimina
rea rachetelor cu rază medie, vor fi 
încheiate noi acorduri. în special în 
domeniile armelor chimice. încetării 
treptate a experiențelor nucleare si 
reducerii cu 50 la sută a arsenalelor 
strategice.

BONN 22 (Agerpres). — Prezidiul 
Partidului Social-Democrat din R. F. 
Germania a adoptat o rezoluție in

care salută încheierea înțelegerii de 
principiu sovieto-amcricane privind 
rachetele cu rază medie si rază mai 
scurtă de acțiune — relatează agen
ția D.P.A. Totodată. în rezoluție se 
cere ca Bundestagul să confirme, 
.printr-o hotărîre proprie, renunțarea 
la cele 72 de rachete „Pershing-l A" 
aflate în dotarea Bundeswehrului, 
ale căror focoase nucleare sînt deți
nute de S.U.A.

Faptul că U.R.S.S. si S.U.A. au că
zut de acord asupra inițierii de ne
gocieri asupra încetării experiențelor 
nucleare subterane si reducerii ar- 

1 mamentelor strategice este apreciat 
drept un progres important.

P.S.D. se pronunță pentru intensi
ficarea acțiunilor in direcția elimi
nării armelor nucleare cu rază scurtă 
de acțiune si tactice si reducerii ar
melor convenționale.

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-iugoslav

BELGRAD 22 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Lazar Moisov. pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia. un cordial salut tovărășesc 
și urări de sănătate și fericire per
sonală, noi succese în activitatea de 
înaltă răspundere consacrată edifi
cării socialismului în tara vecină și 
prietenă, iar popoarelor iugoslave 
succese tot .mai mari in înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
XIII-lea al Uniunii1 Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Lazar Moisov 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc. urări de sănătate și succes 
în activitatea pe care o desfășoară 
in fruntea partidului și statului, iar 
poporului român noi și mari înfăp
tuiri în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a avut loc . cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Lazar Moisov a tovarășului general
colonel Vasile Milea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R,, ministrul apă

rării naționale al Republicii Socia
liste România, aflat in vizită de lu
cru în R.S.F. Iugoslavia, la invitația 
secretarului federal pentru apărarea 
națională al acestei țări, amiralul de 
flotă Branko Mamula.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a subliniat că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și U.C.I., dintre Româ
nia și Iugoslavia cunosc o dezvolta
re permanentă, în spiritul înțelege
rilor convenite la nivel înalt. A fost 
exprimată dorința reciprocă de a se 
acționa pentru intensificarea și con
solidarea acestor raporturi, in inte
resul popprului român și popoarelor 
iugoslave, . al cauzei socialismului, 
înțelegerii, colaborării și păcii în 
Balcani. în Europa și in lume.

I^a convorbire a fost, prezent Du
mitru Popa, ambasadorul tării noas
tre la Belgradi

★
La Belgrad au avut Ioc. de aseme

nea, convorbiri între general-colonel 
Vasile Milea, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, și amiral de flotă Branko 
Mamula, secretarul federal pentru 
apărarea națională al R.S.F. Iugo
slavia.

plovdw : „Săptămîna 

cărții academice 

din România”
SOFIA 22 (Agerpres). — La 

Biblioteca națională „Ivan Va- 
zov" din Plovdiv, se desfășoară 
Săptămîna cărții academice din 
România.

Sînt expuse peste 300 de lu
crări, la loc de frunte fiind pre
zentate volume — în limba 
română și in limbi de circula
ție internațională — din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

In sectorul cărții de speciali
tate rețin atenția lucrările to
varășei academician doctor.ingi- 
ner Elena Ceaușescu din dome
niul cercetării in chimia și teh
nologia polimerilor.

In alocuțiunile rostite la inau
gurare, I. Lautliev, directorul 
bibliotecii, și Todor Ranchelov, 
editor-șef la Editura Academiei 
R.P. Bulgaria, au subliniat suc
cesele deosebite obținute de 
România in domeniul editării de 
carte academică, legăturile strin- 
se de prietenie statornicite intre 
specialiștii români și bulgari in 
schimburile de carte științifică.

ZIUA NAȚIONALĂ A ARABIEI SAUDITE

Maiestății Sale FAHD IBN ABDULAZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

RIAD
Cea de-a 55-a aniversare a proclamării Regatului Arabiei Saudițe îmi 

oferă plăcutul prilej de a vă transmite, in numele poporului român și al 
meu personal, sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
Și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul saudit prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
NA? IUNILE UNITE 22 (Agerpres). — Gh. Cercelescu transmite : 

Adunarea Generală a O.N.U. și-a continuat dezbaterile, in plen, asupra 
principalelor probleme care confruntă comunitatea internațională.

„Sintem încurajați de noile per
spective de îmbunătățire a relațiilor 
Est-Vest și, in special, a celor ame- 
ricano-sovietice" — a declarat în in
tervenția sa președintele S.U.A., Ro
nald Reagan. Reamintind convorbi
rile purtate, săptămîna trecută, la 
Washington de ministrul de externe 
sovietic, el a adăugat : „Sint satis
făcut că am convenit in principiu 
asupra unui adevărat tratat istoric, 
care va elimina o întreagă clasă de 
arme nucleare americane și sovieti
ce. Am convenit, de asemenea, să ne 
intensificăm eforturile diplomatice 
în toate domeniile de interes comun", 
în rindul unor astfel de înțelegeri, 
el a menționat pe cele referitoare la 
viitoarea întilnire de la Moscova a 
miniștrilor de externe ai S.U.A. și 
U.R.S.S. și la viitoarea sa întreve
dere cu secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov.

Vorbitorul a informat că S.U.A. 
vor continua urmărirea obiectivului 
reducerii armamentelor. în special cel 
al reducerii cu 50 la sută a armelor 
nucleare strategice. Apreciind că vor 
exista și in continuare puncte de 
vedere diferite între cele două țări, 
președintele Reagan a subliniat că 
aceasta obligă la o responsabilitate 
deosebită pentru a oferi lumii 
exemplul constructiv al valorii comu
nicării, al posibilității de soluționare 
pașnică a problemelor.

în ceea ce privește situația din 
zona Golfului, șeful statului ameri
can a reafirmat sprijinul guvernu
lui său față de aplicarea rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate, pre
cum și față de misiunea secretarului 
general al O.N.U. consacrată înche
ierii conflictului dintre Iran și Irak.

Referitor la Orientul Mijlociu, vor
bitorul a remarcat că „dorința de 
pace a popoarelor de aici este tot 
mai puternică" și a spus că „S.U.A. 
vor continua să fie un partener ac
tiv în eforturile părților de a se în- 
tilni pentru a soluționa divergen
tele și a edifica o pace dreaptă și 
trainică".

în intervenția sa, care nu a fost 
lipsită de accente polemice, pre
ședintele american a reafirmat hotă- 
rîrea Administrației de a sprijini, în 
continuare, forțele contrarevoluțio

nare antisandiniste și de a trece la 
realizarea proiectului militar „Ini
țiativa de apărare strategică" (SDI).

Primul ministru al Japoniei, Ya- 
suhiro Nakasone, a arătat că esențial 
este să se ajungă la eliminarea tu
turor armelor nucleare și asigurarea 
coexistentei pașnice, subliniind că 
recenta înțelegere de principiu dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în privința elimi
nării rachetelor cu rază medie de ac
țiune din Europa reprezintă un im
portant pas înainte spre atingerea 
unui asemenea obiectiv. El și-a ex
primat, în același timp, speranța că 
cele două mari puteri nucleare nu se 
vor opri aici și vor concretiza rapid 
planul lor de reducere cu 50 la sută 
a armamentelor strategice. O nouă 
întilnire între conducătorii S.U.A. și 
U.R.S.S. ar putea stabili raporturi de 
adevărată încredere reciprocă, fapt 
care ar crea condițiile pentru ca 
omenirea să intre într-o nouă eră, a 
dialogului și coexistenței pașnice.

Adunarea Generală s-a reunit in
tr-un moment cînd importante 
schimbări au intervenit în viata po
litică internațională, a arătat minis
trul de externe al statului Singapore, 
S. Dh'anabalan. El și-a exprimat în
crederea că se va putea încheia un 
tratat mai cuprinzător în problemele 
dezarmării, cu înrîuriri pozitive asu
pra întregii vieți internaționale.

Președintele Venezuelei, Jaime Lu- 
sinchi. a arătat că. în actuala situație 
internațională, marcată de o profun
dă criză economică si de amenințări 
serioase la adresa păcii. Națiunile 
Unite reprezintă cadrul cel mai pro
pice pentru căutarea de soluții nego
ciate la problemele majore ce con
fruntă omenirea. Una dintre acestea 
este cursa înarmărilor — a declarat 
președintele Venezuelei. exprimîn- 
du-si în context satisfacția față de 
importantul pas ne care S.U.A. și 
U.R.S.S. I-au făcut ne calea elimi
nării rachetelor cu rază medie de ac
țiune. El a arătat însă că în lumea 
de azi. în care există pericolul auto
distrugerii. trebuie mers dincolo de 
eliminarea unui anumit tio de arme, 
pentru a se realiza o dezarmare ge
nerală. Referindu-se la alte proble
me critice. J. Lusinchi a declarat că, 
pentru America Latină, tendințele

protecționiste în care s-au angajat 
unele țări dezvoltate si povara da
toriilor externe. îngreunată mereu 
de dobînzile înalte, sînt la fel de pe
riculoase ca si competiția militară, 
deoarece ambele nun în primejdie 
existenta oamenilor.

în intervenția sa. ministrul de ex
terne al statului Togo. Yaovi Adoto, 
s-a referit pe larg la situația econo
mică gravă din Africa. Statele afri
cane se confruntă cu scăderea con
tinuă a veniturilor din exporturi, ca 
urmare a prăbușirii preturilor la 
materiile prime, si cu datorii externe 
ce depășesc cu mult capacitatea lor 
de plată.

Procesele și tendințele care au 
avut Ioc, in ultimul an, în economia 
mondială au furnizat noi motive de 
îngrijorare țărilor in curs de dez
voltare, care resimt și mai puternic 
efectele ritmurilor slabe de creștere 
din țările industrializate, precum și 
ale politicilor economice promovate 
de aceste state — a declarat minis
trul de externe al Uruguayplui, En
rique Iglesias. Printre cauzele îngri
jorării, el a enumerat reducerea ve
niturilor din exporturi ale țărilor în 
curs de dezvoltare și a puterii lor 
de cumpărare, menținerea dobînzi- 
lor reale la un nivel ridicat și am
plificarea protectionismului co
mercial.

Ministrul de externe ai Finlandei, 
Kalevi Sorsa, a arătat că. țara sa 
sprijină orice inițiativă de pace, in
diferent de unde ăr veni, și se pro
nunță pentru diversificarea acțiuni
lor vizînd crearea unui climat de 
încredere în lume. în acest sens, el 
s-a referit la însemnătatea creării 
de zone denuolearizate în nordul si 
centrul Europei, precum și a conso
lidării rezultatelor conferinței de 
anul trecut, de la Stockholm, pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa.

Președintele Statelor Unite. Ro- 
năld Reagan, a conferit la sediul 
din New York al O.N.U. cu secreta
rul general al Națiunilor Unite. 
Javier Perez de Cuellar. Vizitele se
cretarului general la Teheran și 
Bagdad în legătură cu aplicarea re
zoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate pentru încheierea conflictului 
dintre Iran si Irak, ca si recenta în
țelegere sovieto-americană au repre
zentat principalele subiecte abordate 
în cadrul convorbirii care a avut loc.

Poporul Arabiei Sau
dite sărbătorește la 23 
septembrie ziua sa na
țională, marcind im- 
plinlrea a 55 de ani 
de la actul memorabil 
al reunirii intr-un 
singur stat a diferite
lor părți ale actualu
lui teritoriu.

Regatul saudit ocu
pă cea mai mare par
te a Peninsulei Ara
bia. întinzîndu-se pe 
2 149 690 kmp si avind 
o populație de peste 
opt milioane de locui
tori. Cam pe trei sfer
turi din teritoriul na
țional se află desertul, 
sub care se găsesc 
imense rezerve de ți
ței. Aceste vaste re
surse situează Arabia 
Saudită pe primul loc 
in rindul exportatori
lor mondiali si ii asi
gură anual venituri de 
zeci de miliarde de 
dolari. Mijloacele fi
nanciare provenite din 
vinzarea țițeiului sînt 
destinate. în mare 
parte, diversificării e- 
conomiei naționale, 
creării unor sectoare

noi de activitate. In 
cele aproape cinci de
cenii care au trecut de 
la descoperirea petro
lului in desert.il sau
dit. pe harta tării au 
apărut sute de obiec
tive economice de pri
mă importantă : rafi
nării. uzine siderurgi
ce. conducte petrolie
re. uzine de desalini
zare a aDei de mare, 
întreprinderi ale in
dustriei ușoare si ali
mentare. în anii din 
urmă au fost inițiale 
ample programe de 
cercetări geologice, 
pentru descoperirea 
de noi bogății mine
rale. rezultatele de 
oină acum indicînrl e- 
xistenta unor zăcă
minte de aur. cupru, 
crom si altele. Totoda
tă. se află în curs de 
aplicare un program 
de extindere a supra
fețelor irigate.

Valorificarea resur
selor naturale urmea
ză să continue în ritm 
susținut, asa cum o a- 
rată planurile Compa

niei naționale pentru 
industrializare. care 
prevăd realizarea, pină 
în 1990. a unor mari 
obiective 1 citeva com
binate petrochimice, o 
uzină siderurgică, o 
fabrică de camioane 
etc.

Animat de senti
mente de prietenie 
fată de popoarele ara
be. fată de toate po
poarele care au pășit 
pe oalea dezvoltării de 
sine stătătoare, indi
ferent de orînduirea 
socială, ponorul ro
mân urmărește cu in
teres și simpatie efor
turile poporului sau
dit in direcția propă
șirii tării, a dezvoltă
rii si modernizării e- 
conomiei. manifestîn- 
du-si dorința ca legă
turile prietenești ro- 
mâno-saudite. colabo
rarea dintre țările 
noastre să cunoască o 
continuă dezvoltare 
pe multiple planuri, în 
interesul reciproc, al 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

Convorbiri iugoslavo-cehoslovace
BELGRAD 22 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc o întilnire între 
Boșko Krunici. președintei^ Prezi
diului C.C. al U.C.I.. si Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C.C.. președintele R. S. Cehoslova
cie. aflat într-o vizită oficială de 
prietenie în R.S.F. Iugoslavia. Cu a- 
cest prilej, relatează agenția C.T.K.,

au fost examinate relațiile dintre 
cele două partide si țări, modalită
țile de lărgire si adîncire a acestora 
De multiple planuri. De asemenea, 
părțile au procedat la un schimb de 
păreri asupra unor probleme actua
le ale vieții internaționale, ale miș
cării comuniste si muncitorești.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 22 (Agerpres). — Situația 

din Liban a fost marcată marți de 
greva generală declanșată în semn 
de protest față de deteriorarea si
tuației economice si financiare in
terne. Locuitori ai sectoarelor de est 
și de vest ale capitalei au răspuns 
chemării Confederației generale a 
sindicatelor libaneze, alăturîndu-se 
greviștilor. Activitățile cotidiene au 
fost întrerupte.

TUNIS 22 (Agerpres). — La Tunis 
a continuat marți sesiunea Consiliu
lui Ministerial al Ligii Arabe, lucră
rile desfășurîndu-se pe comisii de 
lucru. Acestea examinează separat

principalele puncte ale agendei care 
include probleme politice, economico, 
juridice, financiare si sociale de in
teres reciproc pentru țările orga
nizației. în primele două zile au fost 
examinate un raport privind situa
ția taberelor de refugiati palestinieni 
din Liban, precum si modalitățile de 
acordare a unui ajutor de urgentă 
Libanului. pentru depășirea situației 
deosebit de dificile pe plan financiar 
și economic în care se află. De ase
menea. a fost adoptată o rezoluție 
in care este condamnată închiderea 
de către S.U.A. a Biroului de infor
mații al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei din Washington.

Incident în apele internaționale ale Golfului
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Un elicopter militar decolind de pe 
fregata americană .,Jarrett", aflat in 
apele internaționale ale Golfului, a 
deschis focul împotriva unui puitor 
de mine iranian, anunță agențiile 
Taniug, EFE, China Nouă și T.A.S.S., 
citind surse ale Pentagonului.

în urma atacului. precizează o 
declarație a Pentagonului, nava ira
niană. care plasa mine maritime in 
apele Golfului, a fost incendiată.

TEHERAN 22 (Agerpres). — O 
navă de transport aparținînd Com
paniei de navigație a Republicii Is
lamice Iran a fost lovită de tirul 
unor elicoptere de luptă americane 
în zona apelor internaționale din re
giunea Golfului — informează agen
ția IRNA. Vasul, care transporta 
alimente, arată agenția, naviga către 
porturile din Golf.

I

RELUAREA REUNIUNII GENERAL-EUROPENE
Dezideratul principal - finalizarea constructivă a lucrărilor

VIENA 22 (Agerpres). - In capitala Austriei a inceput o nouă etapă 
a lucrărilor reuniunii general-europene, avind obiectivul de a finaliza 
dezbaterile, începute în urmă cu aproape un an, prin adoptarea unui 
document care să jaloneze căile de acțiune în comun în vederea 
continuării procesului de edificare a securității și dezvoltare a coope
rării multilaterale pe continent. Propunerile avansate pină în prezent 
conturează, totodată, posibilitatea organizării unor reuniuni separate 
consacrate aspectelor esențiale ale securității și cooperării în Europa, 
în actuala etapă, urmînd să se realizeze o armonizare a pozițiilor ex
primate in această privință de cele 35 de state participante. în acest 
scop, paralel cu ședințele plenare, își desfășoară activitatea o serie 
de grupuri de redactare, al căror rol va spori în actuala etapă a 
lucrărilor reuniunii.

In luările de cuvînt din ședința plenară de marți, reprezentanții 
mai multor țări s-au referit la complexitatea problemelor aflate în 
dezbatere, la persistența unor mari deosebiri de vederi în ceea ce 
privește modul lor de abordare. In același timp s-a relevat însă că 
evoluțiile din ultimul timp din viața politică internațională, ca și expe
riența din cadrul procesului inițiat prin Conferința din 1975 de la 
Helsinki arată că sint posibile o apropiere a punctelor de vedere, 
ajungerea la înțelegeri care să contribuie la întărirea securității și 
extinderea colaborării, potrivit intereselor și aspirațiilor tuturor po
poarelor europene. Este o opinie larg împărtășită aici că încheierea 
cu rezultate pozitive a reuniunii general-europene de la Viena s-ar 
înscrie ca o contribuție de mare importanță la dezvoltarea proce
sului de înfăptuire a securității europene, Ia afirmarea cursului spre 
destindere, înțelegere și colaborare in Europa și in întreaga lume.

mulate de o serie de țări. între care 
și România, li s-a adăugat, cu puțin 
înainte de întreruperea lucrărilor, un 
document comun al țărilor membre 
ale N.A.T.O., ca și o serie de propu
neri ale unor țări neutre și neali
niate vizînd o serie de aspecte im
portante pentru creșterea încrederii 
și securității pe continent. Se impu
ne de aceea constatarea că, la aceas
tă oră, practic toate statele partici
pante sînt implicate in eforturile 
privind realizarea unor înțelegeri in 
direcția dezarmării in Europa.

Propunerile prezentate pe par
cursul dezbaterilor de diverse țări, 
între care și România, au conturat 
o largă convergență de păreri asu
pra problemelor dezarmării’ conven-

Corespondență din Viena

Agențiile de presa '
pe scurt

Momentul în care se reiau dezba
terile reuniunii prezintă o impor
tanță deosebită in ambianța specia
lă cînd se poate spune că Europa 
deține „capul de afiș" al actualității 
internaționale, ca urmare a perspec
tivei conturate de recenta înțelege
re de principiu dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Americii 
în problema eliminării rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a rachetelor 
operativ-tactice de pe continent. 
Este si motivul pentru care reuniu
nea de la Viena stirnește un mai 
mare interes, polarizează atenția 
opiniei publice europene, este pri
mită cu un plus de optimism, în spe
ranța că și lucrările sale se vor în
cadra în acest curs constructiv.

Mai mult ca oricind apare in evi
dență adevărul, subliniat în perma
nență de România, că înfăptuirea 
unei securități reale în Europa este 
indisolubil legată de eliminarea fac
torilor de insecuritate, respectiv de 
trecerea la măsuri practice de dezar
mare, In primul rlnd de dezarmare

nucleară. Europa este chemată, ast
fel. să-și asume un rol decisiv, pe 
măsura răspunderii ce-i revine pen
tru destinele păcii. In acest sens, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Țărilor din Europa — con
tinentul unde s-au acumulat uriașe 
cantități de arme, atit nucleare, cit 
și convenționale — le revine o mare 
răspundere în lupta pentru dezarma
re și pace. Este necesar ca toate ță
rile europene să-și unească efortu
rile și să conlucreze în modul cel 
mai activ pentru dezarmare, pentru 
Înțelegere, securitate și pace pe pă- 
mînt".

Prin completările aduse pe parcurs, 
agenda de lucru a forumului gene- 
ral-european reflectă. în a.nsambu, 
preocuparea existentă pentru abor
darea multiplelor probleme de care 
depind în mod esențial securitatea și 
pacea în Europa, dezvoltarea unei 
conlucrări economice ample, în fo
losul progresului și bunăstării tutu
ror națiunilor. Astfel, la capitolul 
,,securitate" propunerilor deja for

ționale. Este un subiect cu atit mai 
stringent cu cit numai „la auzul ști
rii" despre acordul de principiu so- 
vieto-american privind rachetele o 
serie de cercuri occidentale, milita
riste au și emis cerința unei inten
sificări a Înarmărilor convenționale, 
pentru a „compensa" reducerile pre
conizate în domeniul armamentului 
nuclear ; o concepție stranie, prin a 
cărei optică o diminuare a cursei 
înaripărilor intr-un domeniu ar tre
bui contrabalansată prin accelerarea 
ei în altul 1

Or. după cum se știe, țara noas
tră a propus organizarea unei 
conferințe de dezarmare convențio
nală în Europa, idee care s-a impus 
tot mai mult in atenția și preocu
pările reuniunii. Se poate aprecia că 
în momentul de față se degajă, pe 
de o parte, posibilitatea continuării 
negocierilor pentru adoptarea de noi 
măsuri de creștere a încrederii și 
securității și, pe de altă parte, pen
tru inițierea unor negocieri de 
dezarmare convențională. De altfel, 
la Viena se și desfășoară, de mai 
mult timp, in paralel, contacte in 
această chestiune, intre statele apar- 
ținind celor două alianțe militare, 
între propunerile României și cele 
avansate de alte state participante 
există astfel puncte de convergență, 
fapt, evidențiat de o serie de dele
gații, care au apreciat contribuția 
a^usă de, tara noastră la apropierea

pozițiilor, la degajarea unor posibi
lități de acord.

Reuniunea de la Viena este che
mată ca, alături de problemele 
dezarmării, întăririi securității și în
crederii în Europa, să examineze și 
să convină noi măsuri care să ducă 
la dezvoltarea colaborării în diverse 
domenii de interes comun. Prin pro
punerile prezentate de la debutul 
reuniunii, România a pus în atenție 
necesitatea de a fi abordate proble
mele fundamentale ale colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice. in 
acest sens țara noastră a propus or
ganizarea unei conferințe privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
a cooperării în producție între ță
rile europene. Este o idee ce se re
găsește în propunerile formulate și 
de alte țări participante, fapt ce 
confirmă că ea corespunde unor in
terese largi in această, direcție. In 
același timp, avind în vedere trans
formările uriașe generate de progre
sele științei și tehnicii în perioada 
care a trecut de la semnarea Actu
lui final de la Helsinki, este de o 
deosebită actualitate propunerea ro
mânească privind organizarea unei 
conferințe in problemele cooperării 
tellnico-științifice, țara noastră ofe- 
rindu-se să o găzduiască la Bucu
rești. Ideile, propunerile prezentate 
de alte țări converg în a sublinia 
necesitatea intensificării cooperării 
in acest domeniu de însemnătate 
decisivă pentru progresul tuturor 
popoarelor.

Un loc important în cadrul dezba
terilor reuniunii revine și probleme
lor cooperării în domeniile culturii, 
informațiilor și educației, ca și in so
luționarea unor probleme umanitare. 
Țara noastră a prezentat în acest 
sens o serie de propuneri menite să 
contribuie la o informare corectă și 
obiectivă asupra realităților din fie
care țară și prin aceasta la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la apro
pierea între popoarele continentului. 
Propunerile românești au în vedere 
o abordare constructivă a tuturor 
acestor probleme, pornind de la ne
cesitatea ca, în spiritul prevederilor 
Actului final de la Helsinki, reu
niunea de la Viena să contribuie prin 
măsurile preconizate la promovarea 
înțelegerii și colaborării.

Dacă în ce privește structura „do
sarelor" reuniunii, care încorporează 
un număr record de propuneri —

<
peste 140 — se poate spune că ele 
reflectă marile direcții de acțiune 
pentru dezvoltarea procesului de în
făptuire a securității europene, con
ținutul unora din aceste propuneri, 
și mai ales dezbaterile de pină acum 
oferă serioase motive de preocupare. 
Este o realitate că îndelungi perioa
de climatul dezbaterilor a fost 
afectat de încercările unor țări occi
dentale de a abate atenția de la pro
blemele reale ale securității conti
nentului, aducînd în dezbatere a- 
proape exclusiv probleme colaterale, 
ca, de pildă, abordări eronate sau 
denaturate ale așa-zisei „probleme" 
a drepturilor omului. Așa se explică, 
între altele, faptul că lucrările re
uniunii nu s-au putut încheia la data 
prevăzută inițial, respectiv la 31 iu
lie, că s-a trecut cu mare intîrziere 
la activitatea de redactare a docu
mentelor reuniunii. Cu atit mai mult 
in actualele condiții, cînd s-a ivit 
o „rază de soare" în climatul poli
tic, ar fi regretabil să se persiste în 
perpetuarea practicilor nefastelor 
perioade de „război rece" și încor
dare.

In concepția României, exprimată 
cu toată claritatea in cursul dezba
terilor, cooperarea in domeniul 
umanitar, ca și in celelalte domenii, 
cooperare între națiuni libere și su
verane. trebuie să se desfășoare in
tr-un spirit constructiv, de înțelege
re și respect reciproc, ținîndu-se 
seama de diversitatea regimurilor 
sociale, fără presiuni sau ingerințe 
de orice fel, fără tentative de încăl
care sau știrbire a prerogativelor 
suveranității statelor.

După o largă apreciere, dezbate
rile în această nouă etapă, care se 
dorește a fi etapa finală a reuniunii, 
trebuie să fie guvernate de marea 
răspundere ce-i revine forumului de 
la Viena, în virtutea mandatului în
credințat, de a face să prevaleze 
asupra oricăror deosebiri ceea ce 
este in interesul tuturor popoarelor 
continentului. Cu conștiința acestei 
răspunderi. România, așa cum a 
subliniat președintele tării, va mi
lita cu aceeași consecvență pentru ca 
reuniunea să se desfășoare în spirit 
constructiv, să ajungă la înțelegeri, 
care să contribuie la înfăptuirea ma
rilor deziderate ale dezarmării, secu
rității și cooperării pe continent.

Dumitra ȚINU ‘

IN CAPITALA R.D. AFGA
NISTAN s-au încheiat lucrările pri
mei Adunări Naționale (Jirgah) a 
populației hazare. Au fost exami
nate probleme privind dezvoltarea 
agriculturii, economiei și culturii, 
precum și folosirea rațională a re
surselor naturale. Luind ciivintul 
la încheierea lucrărilor, secretarul 
general al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului din Afga
nistan, Najeeb, a subliniat că pu
terea populară se angajează să facă 
totul pentru instaurarea păcii in 
regiunea locuită de hazari. un prim 
pas în această direcție urmind să-l 
constituie crearea unei administra
ții looale. Najeeb a spus că se va 
acționa in vederea instituirii unor 
forme de coaliție ale conducerii la 
toate nivelurile puterii și va fi sa
lutată orice inițiativă vizind dez
voltarea au tocondu cerii locale, dacă 
aceasta va contribui Ia 
reconcilierii naționale.

tiiră de stat militară de luna tre
cută au fost demiși.

ÎN COREEA DE SUD, șub pre
siunea acțiunilor de amploare ale 
maselor populare, guvernanții de ia 
Seul au anunțat, oficial că refe
rendumul in legătură cu. revizuirea 
constituției va avea loc în jurul 
datei de 27 octombrie 1987. în ace
lași timp. Chun Du Hwan. pre
ședintele Coreei de Sud. a prezen
tat oficial proiectul noii constitu
ții. avansat spre dezbatere in ca
drul Adunării Naționale. Docu
mentul prevede, printre altele, des
fășurarea unor alegeri generale si 
directe, care se preconizează să 
aibă loc în cursul lunii decembrie.

înfăptuirea

CONGRES. în cadrul 
celui de-al XXX-lea 
Partidului Muncitoresc 
mocrat din Suedia, delegații l-au 
ales în unanimitate pe Ingvar 
Cărlsson. in funcția de președinte 
ai partidului.

lucrărilor 
Congres ai 
Social-De-

CEREMONIE. într-un mesaj a- 
dresat cu prilejul Zilei mondiale a 
mării, celebrată în Liberia, șeful 
acestui stat. Samuel Doe. a reafir
mat poziția guvernului său privind 
necesitatea încetării conflictului 
militar dintre Iran și Irak. El a 
arătat că Liberia își manifestă în
treaga Îngrijorare fată de pierde
rile de vieți omenești în războiul 
din Golf și de lipsa de securitate 
pentru vasele care circulă în zona 
de conflict. Președintele Samuel 
Doe consideră necesară continua
rea inițiativelor în cadrul O.N.U. 
pentru o reglementare pe cale paș
nică a problemelor dintre cele 
două țări membre 
internaționale.

LA BRUXELLES s-a încheiat 
reuniunea miniștrilor industriei din 
țările membre ale Pieței comune 
vest-europene. consacrată viitoru
lui sectorului siderurgic al „celor 
12“. Participant au aminat. Pină 
la 8 decembrie, luarea unei decizii 
cu privire la restructurarea indus
triei metalurgice vest-europene — 
informează agenția D.P.A. Pină la 
această dată, un grup format din 
trei experți independenți, numiți 
de Comisia C.E.E.. va avea misiu
nea de a analiza posibilitatea în
chiderii unor capacități de produc
ție in țările membre.

ale organizației

FILIPINELOR,
exclus oficial o

PREȘEDINTELE
Corazon Aquino, a 
revenire la aplicarea legii marțiale 
în țară. Ea a procedat la ț> rema
niere a eșaloanelor de conducere 
militară, în timp ce 30 de ofițeri 
răspunzători de tentativa de lovi-.

PROTEST. La Pan.mu.njon se 
desfășoară lucrările celei de-a 439-a 
ședințe a Comisiei militare de ar
mistițiu din Coreea, relatează agen
ția A.C.T.C. Reprezentantul părții 
R.P.D. Coreene a înaintat un pro
test părții adverse in legătură cu 
escaladarea provocărilor militare si 
violărilor armistițiului, care au 
avut loc în spațiul aerian, pe uscat 
și pe mare în ultimul timp. El a 
cerut inițierea unor acțiuni ferme 
împotriva recrudescentei acestor 
acte.

CHELTUIELILE MILITARE ALE 
S.U.A., conform unei aprecieri a 
săptămînalului „U.S. News and 
World Report", urmează să creas
că de la 290 de miliarde de dolari 
în 1987, la circa 415 miliarde de 
dolari în anul 1992. Creșterea chel
tuielilor militare este determinată 
de lansarea în producție a 47 de 
programe militare. J

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71,341. București Piața Sein teii nr. t. Tel. 17 60 10. 17 60 20.. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dffuzorii din întreprinderi șt Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Secțorul exportrimport presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsfir.București, Calea Griviței.nt. «4—66. Tiparul : combinatul poligrafic CASA SCINTEH 40 360

desert.il

