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Omul - factorul hotărîtor 
al noii revoluții agrare

Noua revoluție agrară presupune nu numai o re- 
voluție în domeniul producției agricole ca atare; ea 
presupune o revoluție în felul de muncă, de gîndire, 
de acțiune al oamenilor!

NICOLAE CEAUȘESCU

IN iNTlMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

COMPETENȚA
Șl EFICIENȚĂ 

ÎN ACTUL
CONDUCERII
ECONOMICE

Intrăm peste cîteva zile în ultimul trimestru al 
anului. începe deci numărătoarea inversă intr-un an 
al marilor examene pentru economia noastră. S-a 
spus și s-a demonstrat că anul 1987 est.e anul hotă- 
ritor, prin rezultatele sale, pentru îndeplinirea între
gului cincinal. Acest ultim trimestru, prin salturile 
calitative ale activității economice, urmează să con
firme acest examen. Totodată. în ultima lună a anului 
iși va desfășura lucrările Conferința Națională a 
partidului — forumul comuniștilor — care va con
tura dimensiunile noi, profunde ale altor perfecționări 
ale- conducerii economiei, ale sistemului ei de con
ducere — autoconducerea muncitorească. Iar un alt 
important examen îl constituie, se ințelege, pregătirea 
temeinică a producției anului viitor.

Așadar, un trimestru al unor examene deosebit de 
importante pentru toți făuritorii bunurilor materiale, 
pentru toți oamenii muncii, în tripla lor calitate de 
proprietari, producători si beneficiari. Dar. mai ales, 

, un trimestru al marilor examene pentru factorii de 
conducere de la toate eșaloanele — ministere, cen
trale. întreprinderi.

Este îndreptățită — și prin ce anume — această sub
liniere : dar mai ales pentru factorii de conducere 7 
înainte de a aborda concret acest răspuns, să-1 circum- 
scriem unei fundamentări de ordin științific. Impor
tanța covîrșitoare care se acordă factorului de condu
cere în etapa actuală este relevată si de următo
rul exemplu. Studii recente întreprinse de spe
cialiști in știința conducerii emit ipoteza, pe bază 
de argumente, că sporirea venitului national — sin
teza eficienței oricărei economii — s-ar datora in pro
porție de 50 la sută factorilor „clasici", factorilor de
terminați de forțele de producție, și 50 la 
factori, intre care perfecționarea conducerii 
derilor ocupă locul nr. 1.

Pe fondul situației din economia noastră, 
o conducere structurată democratic de sus și pină jos, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, a subliniat în repetate rînduri — a făcut-o 
din nou și in recenta vizită de lucru in județul 
Galați — problema relației directe, de interdepen
dență, dintre stilul de conducere, dintre activitatea 
desfășurată de organismele prin care se exercită 
actul conduoerii — adunările generale, consiliile 
oamenilor muncii, birourile executive ale acestora — 
și rezultatele obținute in producție. Iar această relație 
a fost argumentată, fără nici un echivoc, cît se poate 
de limpede. „Lipsurile, răminerile în urmă — arăta 
nu de mult secretarul general al partidului — se da- 
toresc aproape in exclusivitate felului in care condu
cerile ministerelor, centralelor și întreprinderilor iși 
îndeplinesc sarcinile și obligațiile pe care le au — și 
este evident că acestea demonstrează și lipsurile se
rioase ale organizațiilor și organelor de partid."

Ce cerințe se pun deci în această perioadă, a ma
rilor examene. în fața factorului-conducere ?

A conduce eficient înseamnă a rezolva operativ toa
te problemele cu care se confruntă unitățile, in aceas
tă perioadă. a exercita actul conduoerii la 
fața locului, în miezul fierbinte al producției, și nu din 
cabinetele calde de lucru. între măsurile stabilite de 
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implicare care trebuie înțeleasă nu în modul simplist 
în care, din păcate, a fost înțeleasă multă vreme. 
Nu e vorba de a realiza un exod de delegați în între
prinderi, care să ceară situații, să facă inventare de 
probleme și să se întoarcă „blindați" cu ele la Bucu
rești spre a le pune altora pe masă pentru rezolvare. 
De la cadrele de bază din ministere și centrale, de la 
specialiștii aflați în întreprinderi se cer acum soluții 
și rezolvări prompte, imediate, pentru fiecare pro
blemă apărută în calea nerealizării planului. Modul 
de a gîndi deplasarea în unități ca un fel de „docu
mentare" pentru informarea altor factori de decizie a 
devenit anacronic, este respins de spiritul nou. revo
luționar, în care trebuie să se manifeste actul con
ducerii.

PRODUSE DE ÎNALT NIVEL TEHNIC
Realizarea unor produse de înalt nivel 

calitativ este sarcina prioritară ce revine 
colectivului de oameni ai muncii de la în
treprinderea de mecanică fină din Capitală. 
Un rezultat de prestigiu, de dată recentă : 
asimilarea in fabricație a mașinii de măsu
rat in trei coordonate asistată de calcula
tor. începută in urmă cu circa sase luni de 
zile, proiectarea noului utilaj — efectuată 
de Institutul de cercetări si proiectări pen
tru mecanică fină — precum si pregătirea 
fabricației s-au derulat în ritm alert, mai

rapid decît de obicei. Asa se explică faptul 
că. in prezent, primele 
livrate beneficiarilor.

Printre autorii acestui 
Si cei cițiva muncitori 
prinși ieri in imagine : 1 
cătuș. inginerul Florin 
lierului de proiectări .... 
Doru Nedelescu. tehnician ________  .
Eugen Șerban, lăcătuș. în prezent, prin e- 
forturile întregului colectiv, se pregătesc 
noi si prestigioase premiere tehnice. (San
du Cristian).

mașini au și fost
i succes se numără 

si specialiști sur- 
Nicolae Bidină. lă- 
Bănuță. șeful ate- 
din întreprindere, 

electronist, și

Sînt numeroase problemele la 
care secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a referit pe larg in ampla cu- 
vintare rostită la consfătuirea 
cu activul de partid și cadrele de 
bază din agricultură. A fost evi
dențiată cu acest prilej importan
ța fiecăruia dintre factorii de care 
depinde în mod fundamental în
făptuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare : lucrările agricole — de 
la pregătirea terenurilor și insă- 
mințări pînă la recoltare — iriga
țiile și amenajările funciare, me
canizarea, cercetările științifice. A 
fost evidențiată știința de a lucra 
și a obține recolte bune în orice 
condiții de climă. S-a subliniat că 
recolte mari pot fi obținute numai 
în condițiile realizării de soiuri 
mai productive, mai rezistente la 
ger. mai timpurii ; numai în condi
țiile aplicării pe scară largă 
a tehnologiilor moderne, a cu
ceririlor științei in toate dome
niile de activitate. Dar rolul deci
siv, hotărîtor, a precizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, il au oamenii : 
cooperatorii, muncitorii agricoli, 
mecanizatorii, ' inginerii, . ceilalți 
specialiști. De ei, de felul lor de a 
fi, de a gîndi, de a munci depind 
lucrările agricole, depind recoltele.

Cum se manifestă acest rol hotă
rîtor ? Pe ce planuri acționează ? 
Care sînt rezultatele ? Secretarul 
general al partidului a arătat că 
lucrările agricole din acest an au 
supus unui sever examen pe toți 
muncitorii ogoarelor. Un examen 
cu privire Ia cunoștințele lor în do
meniul agriculturii, dar și cu pri
vire la disciplină, ordine, executa
rea în bune condiții a tuturor lu
crărilor. Și rezultatele au fost dife
rite : unii, cei mai mulți, au luat 
note foarte bune ; alții însți nu au 
obținut note de trecere. Acolo 
unde au fost obținute recolte 
mari, unde au fost îndepli-

nite condițiile pentru dobindirea 
înaltului titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare", meritul il au 
oamenii. Ei au știut cum și cînd 
să însămînțeze, au știut să organi
zeze toate lucrările agricole, au 
știut să recolteze fără pierderi. Au 
făcut dovada unei pregătiri temei
nice, a unei înalte responsabilități. 
Iar în 
tele nu 
cătoare, 
vremea 
primul rînd oamenii, care au lucrat 
la voia întîmplării. Oamenii au 
rolul hotărîtor în toate domeniile : 
în conducerea activității, în con
ceperea tehnologiilor, în desfășu
rarea lucrărilor din campaniile 
agricole. Dar este nevoie de oa
meni care să nu cadă la exame
nele muncii, ale vieții, ci să treacă 
aceste examene cu rezultate din
tre cele mai bune. Pentru că, așa 
cum, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „revoluția agra
ră, ca și in alte domenii, nu se 
poate realiza fără oameni eu o 
inaltă conștiință revoluționară, cu 
inalt spirit revoluționar, cu atitu
dine nouă față de muncă".

Fiecare campanie agricolă consti
tuie un examen pentru toți lucră
torii ogoarelor : cooperatori, mun
citori agricoli, mecanizatori, ingi
neri, alți specialiști. De fiecare 
dată «e verifică. într-o complexă 
încercare a forțelor proprii, a cu
noștințelor, a responsabilității, a 
hărniciei, competența profesională, 
pasiunea, dăruirea în muncă, tă
ria de caracter. Evident, numai în 
și prin această bătălie a muncii, 
a competenței, a dăruirii, în care 
fiecare lucrător al ogoarelor iși 
angajează clipă de clipă resursele 
profesionale și sufletești, poate 
promovat examenul hărniciei, 
fiecare. In \ ochii oamenilor 
dinaintea propriei conștiințe, 
va înfățișa prin activitatea des
fășurată, prin modul propriu de

acele locuri unde rezulta- 
s-ău dovedit a fi satisfă- 
nu doar gerurile, nu doar 
rece au fost de vină, ci în

fi 
Și 
și 
se

a gîndi șî a acționa ; fiecare va 
arăta ce poate și cit poate, iși va 
defini propria personalitate.

Dar nici o campanie nu seamănă 
cu cele care au procedat-o. Pentru 
că fiecare poartă amprenta timpu
lui său. Lucrările din toamna a- 
nului in care ne aflăm nu sint — 
și nu pot să fie — identice cu ace
lea din toamna anului 1986 ; sau 
cu acelea din anii precedenți. A- 
ceasta neînsemnind că nu există 
norme agrotehnice, concluzii cu 
caracter permanent de care, an de 
an, trebuie să se țină seama cu 
strictețe, care și-au dovedit o- 
portunitatea și eficiența maxime. 
Dar totodată trebuie ținut seama 
de faptul că. de la an la an. altele 
pot fi condițiile de climă, Și tot
odată că de la un an la altul se 
produc schimbări fundamentale in 
științele agricole, in biologie, în ge
netică mai cu seamă, in elabora
rea tehnologiilor. De aceea și oa
menii trebuie să învețe continuu 
pentru a putea aplica experiența 
acumulată, pentru a putea adecva 
munca la condițiile specifice fie
cărei etape. Desigur, structura lu
crătorilor din agricultură s-a 
schimbat radical față de anii pre
cedenți. Mulți dintre muncitorii de 
pe ogoare au absolvit licee de spe
cialitate, sînt oameni cu carte. în 
ceea ce îi privește pe ingineri, pe 
ceilalți specialiști cu studii supe
rioare, este evident faptul că ei au 
invățat ani îndelungați, au trecut 
examene dificile care Ie atestă 
înalta pregătire. Dar studiile făcute 
cu ani în urmă, fie ele medii sau 
superioare, constituie numai o 
bază a pregătirii. Competența se 
asigură numai învățind mereu, zi 
de zi. Cu privire la acest fapt, se
cretarul general al partidului arăta: 
„Nimeni să nu creadă că e suficient 
ce a invățat acum cițiva ani! Orici-

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a IV-a) y

sută altor 
intreprin-

bazată pe

cabinetele calde de lucru. între măsurile stabilite 
conducerea partidului in această perioadă este 
aceea ca toate cadrele din ministere și centrale, de 
ministru! pină la ultimul specialist, să se implioe 
mod direct în soluționarea tuturor problemelor.

Constantin PRIESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Nou, modern și frumos 
la Alexandria

PRIORITATEA 
ACESTOR ZILE

ÎNSĂMÎNȚĂRILE^
■

mai bună calitate!
• Principalele forțe mecanice din agricultură

trebuie concentrate la însămînțarea griului, astfel îneît
această lucrare să se încheie la termenele stabilite

• Specialiștii din agricultură au datoria de mare
răspundere de a asigura efectuarea unor lucrări de
cea mai bună calitate la pregătirea terenuluișise
mânat ■?
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Vibrație
patriotică

Aceste zile de sfirșit de 
septembrie sînt hotăritoare 
pentru încheierea, la terme
nele prevăzute, a însămînță
rilor de toamnă : pînă la 1 
octombrie in zonele colinare 
și 10 octombrie în cele de 
șes. Care este stadiul la zi al 
lucrărilor ? in ce direcții tre
buie concentrate eforturile 
oamenilor muncii din agri
cultură ?

Datele oferite de Ministe
rul Agriculturii referitoare la 
desfășurarea lucrărilor agri
cole de toamnă arată că o 
dată cu strîngerea recoltei 
se lucrează pe un front larg 
la semănat. Astfel, pînă în 
seara zilei de 25 septembrie, 
orzul a fost însămințat pe 87 
la sută din suprafața prevă
zută. Procentual față de 
plan, suprafețe mai mari au 
rămas de însămințat în jude
țele Călărași, Tulcea, Con
stanța și Arad. Pină la data 
amintită, griul a fost însă-

mințat pe 13 la sută din su
prafața prevăzută. In județul 
Suceava această lucrare a 
fost efectuată in proporție de 
67 la sută, Covasna - 54 la 
sută, Botoșani - 50 la sută, 
in unele județe, chiar din 
cele situate in zona a treia 
agricolă, unde însămînțările 
trebuie încheiate mai devre
me, cum sint Alba, Mureș, 
Hunedoara, Sibiu, aceasjă 
lucrare nu a fost făcută 
cît pe 10-20 la sută din 
prafețele prevăzute.

Din săptămîna care 
mează este necesar ca 
mul de lucru la însămînțarea 
griului să crească foarte 
mult. Condiții există, arătu
rile au fost efectuate pe o 
suprafață de peste 3 milioa
ne hectare, din care 1 252 430 
hectare au fost însămînțate. 
Deci, există suficient front 
de lucru pentru semănători. 
De asemenea, este necesar 
să se încheie arăturile pe

de- 
su-

ur- 
rit-

toate suprafețele, astfel îneît 
— așa cum prevăd normele 
tehnice - solul să se poată 
așeza, condiție de mare în
semnătate ca semințele să 
poată încolți repede și în to- 
talițate.

Concomitent cu grăbirea 
însămînțărilor, o mare aten
ție trebuie acordată calității 
lucrărilor. Condițiile climati
ce din această toamnă-lip
sa precipitațiilor, însoțită de 
temperaturi ridicate, care au 
determinat scăderea accen
tuată a rezervei de apă din 
sol - impun ca pregătirea 
terenului și semănatul să fie 
făcute cu cea mai mare răs
pundere, asigurîndu-se un 
bun pat germinativ pentru 
semințe și o îngropare uni
formă a acestora. In această 
privință, specialiștii și comi
siile constituite pentru cultu
ra cerealelor păioase au da
toria să manifeste cea mai 
mare exigență.

UN BUN EXEMPLU
Cooperativa agricolă Deleni se situează constant 

între unitățile fruntașe din județul Vaslui. Aici 
sint terenuri în pantă, amenajate antierozinal, care 
se lucrează greu. O contribuție deosebită la efec
tuarea la timp a lucrărilor de pregătire a terenului 
și Semănat aduce și tînărul (comunist Gheorghe 
Ionașcu, mecanizator, care lucrează în această uni
tate de peste 7 ani. „Pentru a obține recolte bune, 
mai ales de pe terenurile noastre, situate în pantă, 
este nevoie nu numai de muncă, d și de dăruire — 
ne spune mecanizatorul. Așa cum ne cere condu
cătorul partidului și statului nostru și cum eu 
însumi mi-am dat seama, munca de mecanizator 

- cere aceeași responsabilitate, competență și con
știinciozitate ca și oricare altă profesie din ra
murile de vîrf ale industriei". Nu numai că a în
țeles acest lucru, dar el și acționează în acest fel. 
Acolo unde e mai greu și se cere pricepere și, 
mai cu seamă, mare urgență îl afli și pe Gheorghe 
Ionașcu. A lucrat în schimburi prelungite la arat si 
pregătirea terenului, uneori cîte două schimburi. 
Acum e primul, cu cel mai bun randament la se
mănatul griului, executat tocmai in asemenea con
diții deosebite, la un nivel de calitate ireproșabil. 
(Petru Necula).
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Timpul șarjelor, 
timpul marilor răspunderi

Platforma fierbinte, de metal, a Galațiului.
Loc unde se obține mai bine de jumătate din pro

ducția de oțel a țării, 60 la sută din cea de fontă și 
peste 95 la sută din cea de tablă. Loc unde, în ulti
mele două decenii, s-au făcut mari investiții și, urmare 
firească, intră în datoria de conștiință a siderurgiștilor 
de a da țării cît mai mult metal, de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile de producție.

Aflat zilele trecute in vizită de lucru in mijlocul oțe- 
larilor, furnaliștilor și laminatorilor gălățeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu formula cu exigență revoluționară 
necesitatea unei activități de calitate, așezată temeinic 
sub semnul angajării, al marilor răspunderi comuniste, 
pentru obținerea de rezultate pe măsura uriașelor in
vestiții, pentru înlăturarea lipsurilor care mai există, 
astfel incit și gălățenii să intimpine Conferința Națio
nală a partidului cu succese tot mai mari.

îndemn comunist, revoluționar.
Cu puternic ecou in conștiințe aici, în cetatea de 

foc a Galaților, unde angajamentul ferm este acela de 
a produce în 1988 minimum 8 milioane tone de oțel, 
de a asigura condițiile necesare atingerii capacității 
proiectate de 10 milioane tone încă din trimestrul IV, 
anul viitor.

Una din aceste condiții este și scurtarea termenelor 
de reparații a agregatelor de topire. Readucerea aces
tora, mai grabnic, în fluxul productiv înseamnă mai 
multă fontă, mai mult oțel, mai multe laminate livrate 
economiei noastre în plin avînt. Că este posibilă des
fășurarea reparațiilor curente și capitale în timp mai 
scurt o demonstrează experiența de la furnalul 5. Re
porterii au fost prezenți aici în ziua dinaintea șarjei 
care inaugura o nouă companie a furnalului, după 
reparația capitală, și au consemnat :

în loc de 18 luni, 
doar în cinci!

...în urmă cu zeoe ani a 
dat prima șarjă. Era a- 
tunci cel mai mare furnal 
al țării. Miini harnioe îl 
crescuseră pe . verticală 
pină la 97 de metri. înăl
țimea unui bloc de 30 de 
etaje. La temelii îi fora
seră 1 323 de piloți, pînă la 
o adinclme de 30—32 de 
metri. Capacitatea : 2 700
metri cubi. Producția a- 
nuală : de 14 ori mai mare 
decît întreaga producție 
de fontă a României anilor 
’38. Succint, cam asa ar a- 
răta fișa tehnică a furna
lului nr. 5 din vatra de 
metal fierbinte a Galați
lor.

Și-
După ce a dat țării un 

total de peste 12 milioane 
fontă, iată-1 la început de 
aprilie 1987 trecut în repa
rație capitală. Unii poate 
nu știu : doar temelia ră-

mîne neatinsă la reparația 
capitală a unui furnal. Din 
acest motiv, nu-i de mi
rare că reparația durează 
intre 12 și 18 luni. La F. 5 
a durat doar... 5 luni și 
cîteva zile. O asemenea 
comprimare a timpului 
este fără precedent aici.

Ne-am aflat acolo zilele 
trecute, cînd s-a aprins 
focul pentru o nouă șarjă, 
început de campanie fier
binte, pe drumul de putere 
al oțelului. Sus, pe plat
formă. ori jos, la întruni- 
rea-fulger „de sarcini". în 
port ori pe faleză ne-am 
pus obsesiv întrebarea în 
ziua primei șarje la F. 5 : 
Cine sînt oamenii care au 
insuflat o nouă viață a-

Ille TANASACHE 
Dan PLAEȘU

(Continuare în pag. a II-a>

Se citește poezie mai 
mult ca oricind, inter- 
preți și public se intil- 
nesc in sălile de spec
tacole pentru a se auzi 
și asculta de-a lungul 
respirației unui discurs 
liric. Considerat, cind- 
va, „dificil", destinat 
doar inițiaților, poemul 
liric captează sensi
bilitatea numeroșilor 
iubitori de frumos. 
Fără îndoială că la a- 
ceastă difuzare a liris
mului in cele mai dife
rite medii au contribuit 
educația estetică din 
anii de școală, ca și 
formele diverse de 
manifestare oferite de 
programele artistice în 
care se asigură o am
plă cuprindere a crea
țiilor lirice.

in interpretarea ar
tiștilor amatori poezia 
iși dezvăluie întreaga 
sinceritate și sponta
neitate ; ea nu se re
cită „artistic", ci se in
terpretează așa cum 
se simte. Retrăirea și 
redarea ei in cursul 
recitării au menirea de 
a-i transmite ideile și 
mesajul intr-o curgere 
limpede, cu inflexiuni 
ce-i sporesc, prin ira- 
diații afective, valoa
rea. Se înțelege că ri
dicarea nivelului de 
cultură contribuie de
cisiv și te înțelegerea, 
și la interpretarea 
poeziei însăși.

Ascultam te Tășnad, 
în interpretarea Adria
nei Sabău, cunoscutul 
poem al lui Zaha- 
ria Stancu, „Țara". 
„Te-am iubit cum am 
iubit luna. / Te-am iu
bit, țară, te-am iubit 
totdeauna" — ver
suri profund patrioti
ce, frumos nuanțate de 
tinăra artistă amatoa
re. In interpretarea ei, 
versuri ca acestea : 
„Sub cer albastru 
pe-albastru ocean / 
Corabia noastră alear- 
gă-nainte. / Mindră a- 
leargă-nainte, / Spre 
viitor, spre comu
nism aleargă..." aveau 
încărcătura emoționa
lă puternică, întru
nind spontan adeziu
nea directă a publicu
lui din sală.

In numeroasele spec
tacole ce au avut loc 
în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", în recent 
încheiata ediție a ge
neroasei competiții, pe 
scenele de concurs din 
județul Satu Mare, fie 
la Cărei, Tășnad, Ne- 
grești-Oaș, Medieșu 
Aurit, Turț, Sanislău, 
ca și în municipiul re
ședință de județ, poe
zia a fost nelipsită.

Există o predilecție 
pentru poezia patrioti
că de calitate și in 
acest sens versuri de 
Mihai Beniuc, Nichita 
Stănescu, Cezar Bal
tag, Ion Brad, Ion 
Horea, Nicolae Dragoș, 
Marin Sorescu și alți 
poeți contemporani au 
fost rostite cu pasiune 
și devotament față de 
autorii înșiși, dar și 
față de poezie, în ge
neral. Cine sint inter- 
preții aceștia, unii do
tați cu talent ieșit din

comun, capabili să me
moreze sute de ver
suri 1 Sint oameni pe 
care-i intilnim in co
lectivele muncitorești 
din județ, la întreprin
derea de confecții 
„Mondiala", la între
prinderea „23 August", 
din Satu Mare, său la 
tinăra fabrică de za
hăr din Cărei. Lidla 
Băbțan, Adriana Pin- 
tea, Felician Pop, Ra
mona Bozga ori Lu
cian Vereș, militar, 
sint iubitori de poezie, 
oameni sensibili, reu
șind să-i emoționeze 
și pe ascultători. Alte
ori, cite un grup de 
recitatori reușește să 
dea pregnanță, am
ploare poemului, ca în 
cazul artiștilor ama
tori de la întreprin
derea comercială de 
mărfuri alimentare din 
Satu Mare.

Nicoleta Domuța, de 
la fabrica de zahăr 
din Cărei, a recitat cu 
dezinvoltură cunoscu
tul poem baladesc al 
lui Stefan Aug. Doinaș, 
Mistrețul cu colți de 
argint. Ilustrația muzi
cală, în concordanță 
cu textul poetic, inter
pretarea sinceră, bo
gată în nuanțe, au 
creat o atmosferă poe
tică, densă, ce a rămas 
în sufletele celor pre- 
zenți și după ce spec
tacolul s-a terminat. 
Interpreta este sudori- 
ță la amintita fabrică 
de zahăr din Cărei. 
Ceea ce părea altădată 
de necrezut, astăzi a 
devenit un adevăr in
contestabil, acela că 
oricine iși poate valo
rifica disponibilitățile 
artistice in cadrul ge
neros pe care îl oferă 
Festivalul național 
„Cîntarea României".

Arta amatoare nu 
este și nu poate fi un 
concurent pentru cea 
profesionistă. Menirea 
sa este cu totul alta. 
Această distincție o 
făcea, la timpul său, 
cu temeinice argumen
te, Tudor Vianu. Vor
bind despre teatrul 
de amatori, strălucitul 
cărturar afirma că a- 
cesta „are scopul să 
ofere o cale de dega
jare și să arate daruri
le de sensibilitate, de 
imaginație, de grație 
ale poporului nostru". 
Tot astfel, și recitato
rii, grupurile de reci
tatori de astăzi au ca
litatea de a oferi fru
musețile lirismului, de 
la baladele populare 
„Miorița" și „Meșterul 
Manole" pină la poe
zia tânără ce se scrie 
in România.. Audiența 
recitalurilor pe care le 
susțin, lunga vibrație 
ce stăruie — după ele 
— in sufletele ascul
tătorilor sint semnele 
sigure ale prezenței, 
la înalte cote, a poe
ziei în Cetate. In 
nordul cel mai de 
nord, de unde am 
ales doar cîteva posibi
le argumente, dar și în 
întreaga țară.

Griqore 
SCARLAT



PAGINA 2 SCINTEIA — duminica 21 septembrie J987

Noul ca stare firească
Zi obiș’nuită de mun

că. in acest septem
brie însorit, la între
prinderea „Tractorul" 
din Brașov. Benzile de 
montai lansează la 
capătul lor tractor 
după tractor, puterni
ce mașini adulmecând 
largul ogoarelor.

— Acestea sint trac
toarele de azi. Dar 
cele de tnîirie. cele 
care trebuie să le de
pășească in perfor
mante pe cele de azi 7 

întrebării noastre 
i-a urmat o invitație 
in atelierul de încer
cări al întreprinderii, 
acolo unde, după cum 
se exprima inginerul 
Octav Căpitanu. direc
torul general al uzi
nei. „capătă chip con
cret inteligenta tehni
că. dăruirea creatoare 
a muncitorilor si spe
cialiștilor noștri".

Pătrundem in hala 
atelierului. Zeci de 
tractoare, aproape de 
toate tipurile si va
riantele. aflate in fa
bricația uzinei, sint 
supuse aici unui inge
nios. laborios si crea
tor proces de înnoire. 
Asistăm la ultimele 
probe ale unui noii 
motor de tractor de 70 
cai putere.

— Este un motor de 
mare viitor, va echipa 
o nouă gamă de trac

toare românești — ne 
lămurește inginerul 
Bucur Cqnstantinescu, 
șeful atelierului. Mo
dernizările pe care 
le-am realizat in ulti
mul timp si pe care 
le realizăm in conti
nuare vor înrâuri în
treaga fabricație a 
uzinei. Prin ele obți
nem produse cu para
metri net superiori 
celor existente. In 
primul rtnd. vor fi 
mai economice, mai 
competitive.

— Poale ne dati ci- 
teva amănunte...

— Cum să nu 1 No
tați ! Principala nou
tate ne care o oferă 
tractorul S-1501. desti
nat șantierelor, constă 
in echiparea lui cu un 
motor care-i ușurează 
greutatea cu 1 500 ki
lograme. comparativ 
cu tractorul de bază 
S-1500. Este de la 
sine înțeles că si con
sumul specific de car
burant ne cal putere 
este mai redus. In 
plus, S-1501 mai este 
echipat cu sisteme îm
bunătățite de filtrare 
a aerului și de acțio
nare a lamei. La 
rindul Iui. tractorul 
U-302 DTCIF prezin
tă si el îmbunătățiri 
substanțiale fată de 
tipul de bază U-302. 
Are dublă tracțiune si

este echipat cu încăr
cător frontal, pe care 
se Pot monta 5 echi
pamente de lucru. 
Mai este înzestrat cu 
o instalație pneumati
că pentru acționarea 
remorcilor. Răspunde, 
in felul acesta, in mai 
mare măsură solicită
rii partenerilor ex
terni. Cel de-al trei
lea produs modernizat 
este tf-650 E. care vine 
să-1 înlocuiască ne ce
lebru! U-650. care a 
impus tractoarele ro
mânești pe piața mon
dială.

Dintre celelalte tră
sături comune celor, 
trei produse amintim : 
echiparea lor cu cabi
ne care oferă condiții 
mai bune de muncă 
pentru mecanizatori, 
capotăie noi cu un 
design imbunătătit. 
nivel de zgomot mai 
redus etc. Primul 
membru al familiei de 
tractoare modernizate 
produse la Brașov. 
S-1501. a intrat în fa
bricație. Ceilalți doi îi 
vor urma nină la Con
ferința. Națională a 
partidului.

Aici, in atelierul de 
încercări al uzinei, 
noul este stare de 
fapt, ziua de mîine 
adusă în prezent.
Nicolae MOCANU

Trandafiri de viață lungă
Venise, in urmă cu ani. într-o 

excursie, și-i plăcuseră locurile. 
Multă vreme, reîntors in orașul 
său. Tecuci, visase să revadă să
tucul de sub geana pădurii, coche
tase cu gîndul de a se stabili, după 
ieșirea la pensie, acolo.

— Vreau să locuiesc în aoest sat 
Si să cultiv trandafiri — i-a spus, 
laconic, primarului din Jitia, jude
țul Vranoea.

Plăcut surprins, primarul l-a în
țeles si l-a ajutat. Și-a ales o 
bucățică de pămint, pe malul rfu- 
lui. aproape de centrul comunei, 
dar și de pădure, de brazii îndră
giți. de corhanele acoperite cu ver
deață. Și-a înălțat 0 căsuță mo
destă, cu două odăițe și o prispă 
țărănească. Copiii (mari, fiecare cu 
rostul lui) și prietenii s-au amu
zat. la început, pe seama bătrânu
lui. Gîndeau că e toană de roman
tic inttrziat. Ceea ce nu i-a împie
dicat să-și programeze, in vara 
următoare, „luarea cu asalt" a 
căsuței de sub munte. De atunci, 
vin aici in fiecare vară...

Dar bătrânul mai venise aici cu o 
dorință : să cultive flori, mai ales 
trandafiri. S-a dus iarăși la pri
mar : „Am văzut un loc pârăglnit 
la marginea satului, spre Rimni- 
celu. Vreau să-l desțelenesc 1". 
„Sucoes I" i-a urat primarul de 
data asta amuzat și el. și chiar 
ușor neîncrezător. Și Alexandru 
Hodorogea a făcut, intr-un an de 
zile, să înflorească aoel pămint al 
nimănui. L-a desțelenit.. L-a ferti
lizat după rețete personale. L-a 
îngrășat. A adus butași tocmai de 
la Tecuci, i-a răsădit, i-a îngrijit, 
a început să-și caute soiuri mai 
rezistente la frig (măceșul de prin 
partea locului s-a dovedit, desigur, 
Iportaltoi excelent 1).

Dincolo de frumusețea lor. tran

dafirii au sporit faima comunei — 
și așa cunoscută pentru frumuse
țea locurilor, a portului popular, a 
monumentelor istorice din zonă — 
spre care, din primăvara urmă
toare. au început să vină, „in 
schimb de experiență", floricultori 
din toată tara, edili ai altor locali
tăți.

— Venitul pe care îl aduce nobila 
ocupație în contul comunei este de 
Ordinul sutelor de mii — ne spu
nea primarul comunei Jitia, to
varășul L. Dumitriu. De altfel, am 
hotărit, de comun acord, să ex
tindem suprafața cultivată, să-i 
punem la dispoziție niște ajutoare 
și să ajungem. în anul ce urmează, 
lâ un milion de lei venit realizat 
numai din... flori. De altfel, trebuie 
să vă mai spunem că. in afară de 
butașii pe care-i oferim spre vin- 
zare si de florile atit de frumoase, 
în toată gama de culori, vom cul
tiva. pe o suprafață de 25 de ari, 
trandafirul pentru dulceață, cu 
care vrem să ieșim șl la export. 
De asemenea, vrem să ne extin
dem secția prin cultivarea de 
plante ornamentale, de aparta
ment, și să oferim iubitorilor de 
flori nu numai trandafiri, ci și ghi
vece cu ficus, trandafir japonez, 
lăncii.

De la visul unui pensionar, de
venit pentru el elixir de viață 
lungă, de adevărată tinerețe la 
frumoasa vîrstă a pensiei, iată, 
după 13 ani ni se vorbește despre 
un milion de lei in contul comu
nei. Bani la care nimeni nu se 
gîndise inițial și care acum, alături 
de multicolqrele flori înmiresmate, 
fac să te gîndești că se poate trăi 
frumos printre trandafiri și din 
trandafiri.

Anica FLORESCU

i Intervenție 
de noapte 

în miez de noapte, la lumina fa
rurilor, furtuna de afară părea și 
mai neînduplecată. în atelierul mo
bil, care înainta anevoie spre cul
mea Bozianu, in imediata vecină- , 
tale a Schelei de producție petro
lieră Zemeș. trei oameni : maistrul 
Ionel Spătaru. electricienii Marian 
Gavrilă și Vasile Fotea. De abia 
treziți din somn, fiecare dintre ei 
se gîndea cum trebuie să acțione
ze. Știau doar că linia de 500 volți 
nu funcționa și că toate sondele de 
pe zăcămîntul Foaie au fost oprite. 
In rest, care era cauza, pe ce dis
tanță a fost avariată linia, ce ma
teriale sînt necesare — urmau să 
afle la fața locului. Ar fi putut să 
aștepte pină la ziuă sau măcar pînă 
se va potoli furtuna ? Astfel de 
întrebări nu și-au pus. Maistrul Ion 
Bocăneț, de la brigada a treia de 
producție, aflat în schimbul de 
noapte, îi pusese, cu apelul lui. ca 
pe jăratic. Orice minut de stațio
nare însemna țiței pierdut. Și asta 
tocmai acum, cind erau pe cale să 
recupereze restanțele.

— Greu de lucrat pe o vreme 
ca asta. Nu văd bine nici drumul, 
darmite linia electrică — se auzi 
vocea șoferului.

— Greu, dar nu imposibil — îi 
replică maistrul Spătaru. Ce, ieri 
noapte, cînd a trebuit să remediem 
defecțiunea de la instalația de apă, 
a fost mai ușor 7

— Da, dar nu era furtună și nu 
ploua cu găleata ca acum — îi în
toarse vorba celălalt.

Dar cei trei electricieni, care 
formează de fapt o „echipă de șoc", 
nu sînt oameni care să dea înapoi 
in fața greului. Sînt obișnuiți cu 
asemenea intervenții de noapte. 
Locuind toți trei în Zemeș, în a- 
propierea schelei, sînt solicitați ori 
de cîte ori se întîmplă cîte o ava
rie. Ei au fost aceia care au reme
diat defecțiunile de la sondele de 
pe Țoporu și Tazlău și tot ei au 
remediat și defecțiunile de la son
dele de pe Chilii și Geamăna.

Cînd mașina s-a oprit, „echipa de 
șoc" a fost întîmpinată de alți doi 
electricieni de la brigada de pro
ducție : Nelu Prejma și Ionel 
Pîrjol. Aceștia făcuseră deja pri
mele investigații pe teren. Copacii 
doboriți de furtună rupseserâ ca
blurile electrice pe o lungime de 150 
metri. După ce au coborît din ma
șină materialele necesare, cei 5 
electricieni. în frunte cu maistrul 
Spătaru, și-au început munca, fie
care pe sectorul repartizat. Trecuse 
bine de miezul nopții și fulgerele, 
tunetele, ploaia continuau cu ace
eași intensitate. Nici unul insă nu 
și-a permis măcar un moment de 
răgaz. Cu hainele ude. pline de 
noroi, oei cinci continuau să mun
cească.

La ora 5,20, linia a fost pusă sub 
tensiune. La Zemeș, în vreme ce 
petroliștii din schimburile de zi se 
odihneau încă, s-a înregistrat un 
raport scurt : „Pe Foaie, toate 
sondele funcționează normal". Ra
porta maistrul Bocăneț din tura de 
noapte.

Gheorqhe BALTĂ

Timpul șarjelor, timpul marilor răspunderi
(Urmare din pag. I)
cestui puternic izvor de 
metal al țării 7 Cum arată 
ei in aureolele șarjelor 7 
Care este statura lor mo
rală, care sînt aspirațiile 
înalte hrănite de flacăra 
spiritului revoluționar, co

munist 7 Cu ce lumini și 
cu ce umbre se înfățișează 
ei contemporanilor lor 7 
Șl, mai ales, cum au pre
gătit acești oameni ziua 
primei șarje la furnalul 
trecut printr-o cură de ge
riatrie 7

Pe traseele tării 
și ale... Europei

Reparația in cauză a 
presupus : un necesar de 
utilaje și piese de schimb 
în greutate totală de 5 243

*

* 

ț

*

*

Ioana este fetița cu 
rochița albi, de cițlva 
anișori, din stingă ima
ginii de sus. Dar nume
le i l-am aflat ceva mai 
tirziu, cind...

Zi aurie de toamnă la 
Suceava. Roțile autoca
relor se opresc lin. Uși
le se pliază. Din inte
rior năvălește larma.

— Liniște, t'tl rog. Am 
sosit. Toată lumea co
boară.

Aerul din preajmă se 
învăpăiază. Roșul crava
telor cu tricolor însu
flețește mătăsos cenu
șiul zidurilor clădirii 
monumentale din apro
piere. Muzeul județean 
de istorie.

Peste citeva clipe, 
porțile legendelor se 
deschid. Larma este 
acum murmur, apoi nu
mai foșnet. Pajii și su
fletele copiilor merg 
de-a lungul istoriei. Ga
leriile se succed. Hri
soave, nume de cetăți 
la hotare, peceți dom
nești, mărturii vechi de 
cronicari, toate sint 
acum punți peste timp, 
realitate. Pe neaștepta
te insă, explicațiile ghi
dului încetează. Putem 
înțelege oare cu adevă
rat fiorul momentului 
care a urmat ? Este in-

Pași prin istorie

*

tone, 3 450 tone materiala 
refractare din țară, mate
riale refractare carbonice 
din import, importante 
cantități de piese electrice, 
hidroterme etc. O adevă
rată uzină ridicată, mai 
ales, pe verticală. Eșalo
narea producției, a trans
portului. montajului a ce
rut oameni in măsură să 
privească întregul cimp de 
operații, să țină seamă de 
toate elementele, să le or
doneze intr-o logică și,ri
goare de... oțel-

Am văzut un asemenea 
plan la comitetul de partid 
de pe platforma combina
tului. Totul prevăzut pină 
la ultimul șurub. Cu ter
mene pe zile, cu răspun
deri pe oameni. Am pus 
degetul pe o rubrică, la 
intlmplare : elementele de 
răcire ale furnalului. O 
parte a lor — realizată de 
către uzina de piese de 
schimb și reparații side
rurgice a combinatului. 
Măsură de siguranță su
plimentară... Imensa ma
joritate — provenită de la 
o uzină din Alba Iulia. 
Loc unde s-a făcut și con
trolul de calitate. Si ce 
control ' Loc de unde se 
lua numărul vagonului in 
care se încărca eșalonat 
și...

Și. de aici încolo, treaba 
Regionalei C.F.R. Galați 
să urmărească, pe orc, 
mersul cit mai repede al 
trenurilor cu pricina.

— I-a fel am avut me
reu sub priviri cărămizile 
refractare expediate pe 
magistralele de oțel de la 
Turda, vagoanele cu di
versele piese și subansam- 
ble livrate de industria 
București ului.

Inginerul Nicolae Ghi- 
nea. directorul exploatării 
din Regionala C.F.R. Ga
lați, ne furnizează amă
nunte privind desfășurarea 
acestei curse contracrono- 
metru.

— Cite vagoane s-au 
manevrat, azi pe teritoriul 
regionalei ?

— în jur' de 30 000.

Să afli în acest furnicar 
de trenuri vagonul numă
rul cutare, cu materiale 
prețioase pentru furnal, 
să-l știi parcursul oră do 
oră. pe teritoriul celorlalte 
.regionale, și ele. cu zeci 
de mii de vagoane in miș
care pe zi. nu-i lucrul cel 
mai la îndemină. In astfel 
de împrejurări, ordinea, 
disciplina, răspunderea 
dau examenele lor defini
tori i.

Le-au dat și le-au cisti- 
gat...

— A mai fost examenul 
și cu orarul unor vagoane 
cu materiale de import, 
absolut necesare furna
lului.

— A fost, aprobă inter
locutorul nostru. Dar totul 
e bine cind se termină cu 
bine... •

Iar ca să fie bine și-au 
conjugat, eforturile : De
partamentul căilor fera
te, „Romtransul", mai mul
te agenții economico alo 
țării, regionalele C.F.R. de 
la Episcopia Bihorului și 
pină la Galați. Un traseu 
care a străbătut mai bine 
de jumătate din Europa. 
Pe lungimea căruia. între 
miile si miile de trenuri, 
se știa „la zi" care este si 
unde se. află trenul cu în
cărcătura prețioasă, pen
tru vatra fierbinte de me
tal de la Dunăre...

„Timpu-i aur, pe care-1 
bați cu efigia muncii tale", 
spune cineva. în această 
ștafetă, oamenii au dat 
strălucire efigiei lor de 
muncă, de răspunderi, de 
dăruire.

— Nu-i uitați și pe ma
rinari, ne spune la despăr
țire inginerul Nicolae 
Ghinea.

Era în ziua dinaintea 
șarjei de fontă, menită să 
inaugureze o nouă campa
nie. de durată, a furrtalu-' 
lui. Am urmat sugestia și 
am pornit spre întreprin
derea' de navigație fluvială 
„Navrdm" Galați. Loc 
unde, tot ce „mișcă" pe 
Dunăre se concentrează 
in camera calculatorului, 
care-ți poate oferi „la 
minut" oglinda traficului 
pe cea mai puternică ar
teră de transport .a țării. 
O pornim pe faleză, și...

tul, pentru că trebuia să 
înțelegem necesitatea lui, 
iar la plată : „Mai dă ru- 
mâne, mai lasă jupine" !... 
Păi, cum vine asta 7 Noi 
ne-am tocmit cind am 
fost solicitați 7 Nu. Și a- 
tuncl 7

Lucrurile se limpezesc 
pină la urmă, vatra side
rurgică și navigația oe 
fluviu aproape că formea
ză una și aceeași unitato. 
Cu interese comune. Cu 
probleme comune. Cu do
rința de a le rezolva Îm
preună.

— Spuneți-ne cite ceva 
despre felul cum s-a pre
gătit aici, la „Navrom" 
Galați, prima.,, șarjă din 
noua campanie a lui F. 5.

Urcă pe. Dunăre un car
gou. Motoarele umplu cu 
Zgomotul lor albia fluviu
lui.

— Cărbune pentru com
binat, spune loan Nițu- 
lescu...

— Așadar ?
— In primul rind am 

transportat cu șlepurile, in 
timp-record, toate ansam- 
blele, subansam biele si 
piesele agabaritice...

Lista unităților indus
triale ale țării care au tri
mis aceste utilaje, pe apă, 
e aproape la fel de lungă 
ca și aceea cu întreprinde
rile care au expediat pe 
calea ferată.

— în al doilea rind, ni

a-a trasat sarcina Să con
stituim rezerva do mine
reu, cărbune și calcar pen
tru iarnă. Dunărea fiind 
mică, cu probleme la bara 
de la Sulina. transportăm 
îndeosebi prin Canalul Du
năre — Marea Neagră. E 
și drumul mai scurt. Por
tul Agigea a devenit în 
bună măsură o... sucursală 
a portului mineralier Ga
lați...

In încăpere vine un om 
„de-al casei" și raportează 
Scurt că s-a descărcat un 
cargou cu minereu și a in
trat altul la operațiunile 
de descărcare.

— Agigea trimite necon
tenit nave. Colaborăm ex
celent. S-a dus vremea 
cind arătam unii spre al
ții, cu degetul : ba că nu 
sînt barje... Ba că sînt 
murdare... Ori sparte... S-a 
pus ordine, și dacă mer
gem *în aoest ritm — si 
trebuie să mergem 1 ■—
avem posibilitatea să 
creăm stocul neoesar de 
materii prime pentru com
binat în perioada optimă 
de transport pa fluviu...

Remarca are acoperire 
în fapte. Marele fluviu 
este , acum o uzină luată 
definitiv în stăpinirca na
velor de transport care 
urcă ori coboară spre va
tra de foc și metal a Gala- 
țiului...

Ziua dinaintea șarjei

Marele fluviu 
-o uriașă uzină »
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Intrăm în lumea de 
apă... Și de minereu... Și 
de cărbune... Și de calcar... 
Și de laminate... Și de 
nave grăbite, mereu gră
bite, ale întreprinderii 
de navigație fluvială 
„Navrom“-Galați. Nime
rim in punctul fierbinte al 
unui litigiu. La directorul 
comercial al întreprinderii, 
ing. loan Nițulescu. se

descllcesc unele probleme 
financiare cu... combinatul 
siderurgic. (Toate drumu
rile vin sau duc la combi
nat).

— Vasăzică, spune di
rectorul, îmi oereți un 
transport urgent pe apă. 
noi in clipa aceea n-aveam 
nave disponibile de tonaj 
potrivit, facem transpor

Intr-o Încăpere de beton, 
îngustă, prin fereastra bin- 
tuită de zgură, priveai fur
nalul 5 „de la parter". A- 
colo, forfotă de oameni, 
utilaje. Aici, la intrunirea- 
fulger, „încrucișări de spa
de". „Ostilitățile" erau 
conduse de ing. Sebastian 
Stavăr, 'directorul direcției 
mocan o-energetice :

— Macaraua „Coles“ mai’ 
are treabă aici 7

— Puțin.
— Dați-i zor, terminați," 

mîine trece la furnalul 3.
Furnalul 3 urmează ■ să 

intre și el într-o cură de 
întinerire. Sună telefonul...

„Operativa" continuă.
•— Subinginer George 

Aramă, in regulă la esta
cade 7

— Mal am doar de mon
tat cîteva piese... E timp.

— Nu, timp nu e... N-ai 
auzit că s-a aprins flacă
ra 7 Pop, răspunzi de linia 
de zgură. Papadatu, de li
niile de fontă... Schimb de 
zi și noapte pe buldozer. 
Inginer Chebac : gata cu 
reglajele de ansamblu la 
calculator 7

— Gata.
Intervine inginerul Ste

fan Banu. tehnolog-șof la 
uzina furnale-aglomerare :

— Pînă in două ore să 
se verifice ce mai e de ve
rificat... Maistrul Osanu e 
aici 7 Da 7 Bine. Să facă 
unghiul la pilnie. Goliți și 
groapa. Cînd dăm drumul, 
nimeni nu mai e pe furnal 
decît... furnaliștii. E clar ?

Sigur că e clar ! Vorbesc 
cu toții aceeași limbă. S-au 
înțeles mereu. în momen
tele de încercare au dus 
greul împreună.

— Mai sint probleme 7 
Nu. nu-i bina așa...

Cit a durat „operativa" 7 
Treisprezece minute și

jumătate, după ceas. Mai 
mult timp a trecut pînă 
s-au adunat cu toții. Aflați 
și ei in „priză directă", re
porterii au pus cîtorva oa
meni aflați în încăpere, la 
momentul adevărului di
naintea șarjei, o întrebare 
test : „Cum au fost cele 5 
luni și cîteva zile de repa
rații capitale, in timp- 
record, a furnalului 5 ?“.

Maistrul Constantin Bă
lan : „Prima virolă am 
sudat-o pe 21 mai. Iar 
acum furnalul e gata să 
șarjeze. Toți cei 105 sudori 
— de pe platformă ori din 
alte întreprinderi ale ju
dețului — și-au făcut dato
ria. Personal. am trăit trei 
bucurii în acest răstimp :
1. Că s-a redus cu multe 
luni timpul de reparații ;
2. Am primit o scrisoare 
de felicitare de la unita
tea unde fiul meu, Paul- 
Octavian, își face stagiul 
militar ; 3. Lucian, cel de 
al doilea fiu. a luat treapta 
a II-a la Liceul industrial 
nr. 9 cu profil de... con
strucții siderurgice. Ca să 
zic așa. am urmaș în me
serie...".

Inginerul Nicolae Pop, 
șef de brigadă : „După ce 
furnalul — circa 3 500 de 
tone ! — a fost tăiat «felii» 
și expediat' oțelăriilor. s-a 
organizat un concurs între 
echipele de montori ale 
blindajului și cei de la 
demenții de răcire. Con
cursul a foșt cîștigat de... 
toți. Timp în care s-au pus 
în operă vreo 60 tone de 
electrozi, ' iar lungimea 
conductelor montate pen
tru sistemul de răcire să 
tot fie de vreo 30 de kilo
metri".

Inginer Victor Herman, 
directorul Antreprizei fur- 
nale-oțelării a întreprinde
rii de construcții, montaj

și reparații siderurgice de 
pe platforma combinatu
lui : „S-a lucrat întins, or
ganizare pe ore, nu pe zile. 
Ne-au ajutat și alte între
prinderi și chiar acum mă 
gindeam la o scrisoare de 
mulțumire către șantierul 
naval, care a trimis o 
echipă de sudori destoinici 
aici. I-am ajutat și noi la 
primele platforme de foraj 
marin. Solidaritate munci
torească. Ce aș mai putea 
adăuga 7“

Inginerul Ștefan Prică, 
directorul întreprinderii 
antrepriză de construcții 
montaj șl reparații siderur
gice — Galați : „Timpul 
pina acum, în preziua pri- 
mei șarje, a fost unul de 
mare solicitare. Si de an
gajare. Șl de solidaritate 
muncitorească. Am simțit 
privirile atîtor unități în
dreptate spre Galați. Iar 
asta ne-a încărcat de o și 
mai mare răspundere... 
Acum trăim bucuria că am 
reușit reparația capitală la 
furnal într-un timp cu 
adevărat record".

Tensiunea trăită de 
acești oameni e molipsi
toare. La furnal, tempera
tura urca, urca spre cele 
1 400 de grade Celsius. La 
cantina special înființată, 
cu două mese calde pe zi, 
tocmai se adusese prînzuh

Da, timpul curge repede 
și plin aici.;. Mulți și-au 
dezvăluit aptitudini aparte 
în această încercare. Mulți 
au fost primiți în partid 
pentru merite cîștigate in 
îndeplinirea sarcinilor, a 
răspunderilor lor. Si mai 
mulți, lăudațf. Alții, cri
ticați. Sau puși in alte 
locuri de mUncă. Precum a 
fost in împrejurarea cu un 
om de la aprovizionare, 
om trimis într-o mare în
treprindere bucureșteană 
pentru a urmări expedie
rea unor utilaje de mare 
însemnătate. Cel în cauză 
însă s-a crezut în... 
excursie, comunica stări 
de lucruri imaginare, cai 
verzi pe pereți, că trebu
rile merg greu pe acolo... 
Pină cînd utilajele expe
diate. de care habar n-avea. 
au ajuns la destinație, cu 
mult înaintea sa, și atunci 
s-a văzut că e cazul să în
vețe a face altceva, că e 
timpul să deprindă alfabe
tul răspunderii... Răspun
deri care se deprind numai 
în fluxul fierbinte al mun
cii dăruite, angajate.

La ora cînd apar aceste 
rinduri. furnalul nr. 5 de 
la Galați — al doilea fur
nal ca mărime al țării — 
are în urmă un număr în
semnat. de șarje.

Bătălia cu timpul con
tinuă.

Pentru a scurta timpul 
de reparații, pentru a 
grăbi timpul șarjelor.

Siderurgiștii gălățeni ac
ționează cu abnegație co
munistă. cu dăruire revo
luționară, înflăcărați de 
îndemnul Secretarului ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
rostit zilele trecute la Ga
lați, pentru a mări necon
tenit producția de metal a 
patriei, pentru a întregi 
cu faptele lor buchetul de 
fapte ale țării închinat 
Conferinței Naționale a 
partidului.

CONTRASTE ÎN CIVILIZAȚIA COMERȚULUI
tîlnlrea cu voievodul 
Ștefan al Moldovei. Ște
fan cel Mare ține „sfa
tul țării" înconjurat de 
răzeși, dregători, gră
mătici. curteni, oșteni. 
Toți, aievea, înveșmln- 
tațl potrivit rangului și 
solemni. Toți din oastea 
mare ă țării.

tn tăcerea adincă, 
reluarea explicațiilor 
pare primul pas prudent 
pe un pămint necunos
cut... La fel este si mer
sul grăbit, neobservat 
de nimeni dintre „cei 
mari", al fetiței cu ro

chița albă spre lumea 
neînsuflețită a manechi
nelor de muzeu. Cu a- 
tingerl calme, gingașe, 
cu privirea cu care cu
lege adevărul, caută 
semnele lumii adevă
rate.

Mult mal tirziu, cind 
grupul de școlari se 
pune în mișcare, un glas 
trece pe lingă noi :

— Ioana, dă-mi mina, 
hai. că nu ai voie aici.

Desigur, chiar dacă in 
acest muzeu ar exista 
anunțul „Copii, nu atin
geți obiectele expuse.

deși istoria vă aparți
ne", Ioana, la virsta ei, 
nu l-ar putea citi, nici 
înțelege.

Urmează să afle și să 
înțeleagă mai tirziu, a- 
tunci cind, asemenea 
multor școlari din ceta
tea de astăzi a Sucevei, 
în sala „sfatului țării" i 
se va dărui cravata 
roșie cu tricolor. Și va 
rosti cu demnitate jură- 
mintul solemn de pio
nier, de om al țării.

Euqen 
DICHISEANU

*

Satisfacția premierelor
întreprinderea de piese 

de schimb si utilaje pen
tru industria chimică 
Satu Mare. Echipele 
maiștrilor Victor Checi- 
cheș și Paul Bontea pre- 
luascră. nu cu mult timp 
in urmă, citeva comenzi 
urgente de utilate com
plexe noi pentru între
prinderea „Sinteza" — 
Oradea. Preluaserâ 7 A- 
cesta este cuvintul — 
comenzi transferate în 
ultimă instanță de la alte 
întreprinderi din cadrul 
ministerului de resort, 
pentru Ca unitatea orâ- 
deană să se încadreze in

termenul de punere in 
funcțiune a noilor capa
cități. Comenzile au fost 
„atacate" frontal, oame
nii acestor echipe tezol- 
vind. pas cu pas. proble
me noi pentru ei. dîn- 
du-le soluții noi. intr-un 
spațiu de timp extrem de 
strins. Urmărind împreu
nă cu ei încărcarea pri
mului lot cu destinația 
Oradea, le-am surprins în 
priviri justificata satis
facție a lucrului bine fă
cut. Și mtndria că terme
nul de predare — 30 sep
tembrie — fuseso devan
sat.

Subinginerul Arpad An
gel. lăcătușii Al. Isac si 
Adalberg Kineses au. de 
astăzi. în fată noi pla
nuri, noi proiecte. Pentru 
că.' cele „vechi" — cum 
se exprimă ei — finali
zate in practică, sint. în- 
cepind cu ziua de ieri, 
de domeniul trecutului. 
Gazdele răspund nedume
ririi noastre : „In atelie
rul nostru s-au lansat in 
premieră națională va- 
riatoarele continue cu 
lanț lamelar cu comandă 
de la distantă. Ne-a dat 
bătaie de cap. fără îndo
ială. noul produs, ne-a

pus la încercare capaci
tatea profesională, dar am 
reușit. Am căpătat astfel 
încrederea că sintem în 
stare să abordăm proble
me și mai complexe".

Satisfacția premiere
lor... In opt luni, olanul 
de modernizare si asimi
lări de noi produse al în
treprinderii a fost depă
șit cu 45,1 la sută. „In 
cinstea Conferinței Na
ționale a partidului —ne 
informează gazdele noas
tre — această depășire va 
urca Ia 50 la sută".

Octav GRUMEZA

Faptele s-au petrecut în după- 
amiaza zilei de 23 septembrie a.c., 
în plate „1 Mai" din Capitală.

La punctul de desfacere al uni
tății nr. 124, aparținind I.L.F. Mi
litari — București, un cumpără
tor. muncitorul instalator Dumitru 
Dima, se adresează vînzătorului :

— Cit cîntărește o lădită cu 
roșii 7

— Cit cîntărește exact îți spune 
cîntarul 1 — ii răspunde cu un aer 
ușor iritat vînzătorul.

— Vreau să-mi cintăriți din nou 
sacoșa cu. roșii cumpărate acum 
cinci minute.

— Să fii sănătos, dacă totuși 
vrei neapărat, poftim 1 Nu ți-am 
spus doar că face fix 10 kg 7

— Așa e. numai că am cîntărit 
din nou la cîntarul din vecini și 
nu „ies" decît 7,5 kg. O fi cintarul 
defect...

— Mai vezi-ți de treabă. Asta-i 
cântar bun. iaca, dacă vrei să te 
convingi, uite, e clar, unsprezece 
kg fix, minus un kg greutatea am- 
■balajului „iese" fix zece kg. Ce 
mai vrei, omule 7

Lumea aflată la rind a început 
să vocifereze, repezindu-se cu cu
vinte care de care mai jignitoare la 
adresa omului, care, pur și simplu,' 
a dorit să verifice corectitudinea 
vînzătorului. $1 vinzarea roșiilor a 
continuat cu mai mult spor, din 
cind in cind vînzătorul aruncind 
vorbe de ocară : „Din cauza unor 
astfel de oameni nu ne putem 
face munca așa cum trebuie. Iată, 
îi arăți omului clar la cinter că 
n-are dreptate, ați văzut bine și 
dumneavoastră, și el insistă si ne 
deranjează..."

Așa e, cumpărătorul cu pricina. 
Intr-adevăr, insiste. Si poate că și 
deranja. După ce alte 4—5 per

soane au fost servite, omul cu sa
coșa apare din nou în fața cîntaru- 
lui. Pune sacoșa cu roșii pe cinter 
.și-i spune vînzătorului : „Te rog 
mai cîntărește o dată. Ai greșit, 
omule. și eu nu vreau nimic alt
ceva decît să-ți atrag atenția că ai 
greșit".

Ce a urmat nu e greu de pre
supus. Uluit, omul cu sacoșa a ple
cat bodogănind, însoțit de vocife
rările si insultele unor cumpă-

omului pe un cintar indicat de ea. 
Același rezultat : 7,5 kg. Și tot 
împreună cu ea ne prezentăm la 
taraba cu roșii a unității 124 I.L.F. 
Militari. Intre timp, omul de la 
cintar a dispărut și oficiul de „vîn
zător" il făcea acum un individ care 
nu avea nimic comun cu ținuta 
elementară a unui lucrător din 
comerț. Supărat foc pe noi, de ce 
ne amestecăm în treburile unită
ții. așa cum supărate s-au arătat 
și citeva cumpărătoare cu gură deraton.

Incorectitudine agresivă
L-arh ajuns din urmă și l-am în

trebat :
— De fapt, ce s-a întâmplat 7
— E urît, dom’le, e urît. ascul

tă ce-ți spun. Am cumpărat o 
lădită cu roșii, care știu prea 
bine că nu cîntărește mai mult 
de 7—7,5 kg. și vinzătorul pretin
de că sînt 10 kg. Am recintărit 
la taraba unor țărani de cinci 
ori și de fiecare dată ace
lași rezultat : 7.5 kg. De ce să 
mă fure in văzul lumii 7 De ce 
să-i fure pe ceilalți 7 Mă doare 
sufletul nu pentru că m-a furat 
pe mine, cetățeanul Dima Du
mitru. ci pentru vorbele urite ce 
mi-au fost adresate din partea 
unor cumpărători necivilizati. în 
fapt, niște gură-cască. ce tolerea
ză incorectitudinea. I-ați văzut cit 
erau de furioși nu pe vînzător. ci 
pe mine 7“

împreună cu reprezentanta ad
ministrației pieței „1 Mai". Dorina 
Neacșu. cîntărim roșiile din 6acoșa

precupețe de modă veche, insistăm 
să cintărească din nou sacoșa cu 
roșii a cumpărătorului nemulțumit. 
O faoe cu mare năduf, după ce 
„meșterește" cîte ceva la cintar. 
Dar, surpriză : cîntarul nu mai 
indică 10 kg fix, ca înainte, ci nu
mai 8 kg. Nici cind omul a spus 
că el a plătit zece kg, vinzătorul 
nu s-a arătat dispus 6ă-i restituie 
diferența.

După ce ne chestionează înde
lung. de unde sîntem. ce for re
prezentăm. cu oe drept ne ames
tecăm în treburile unității, după 
ce ne studiază indelung legitima
ția de ziarist, notindu-ne numele 
în grabă pe unul din actele con
tabile, începe să ne chestioneze 
„din scurt". în acompaniamentul 
sonor și Impertinent al unui in
divid proaspăt „tuns si frezat", 
grijuliu îmbrăcat., costum bej. că
mașă albă, cravată, care s-a trezit 
vorbind și el în apărarea onoratei 
tarabe a necinstei„Dumneata,

hai spune, dumneata personal tl-ai 
cîntărit roșiile. Hai, răspunde-mi, 
ai fost înșelat 7 Ce, v-ațl luat după 
ăsta ! Lasă-1 în paoe ! Cîntaru-i 
bun. doar ai văzut, și cu asta 
basta. Vezi-ți de treabă, omule, nu 
vezi că n-ai dreptate și n-ai nici... 
logică (17!) în ce faci ? înțeleg să 
te agiți dacă erai înșelat dumneata, 
dar așa ? Lâsă-ne in pace si nu 
mai faoe agitație aici în public, că 
asta nu e bine, o știi prea bine, 
dacă lucrezi unde zici că lucrezi 1“

Responsabila, din acea după-a- 
miază, a unității 124 I.L.F. Militari 
se arăta atit de stăpină pe situație 
incit nu mai contenea cu vorbele 
risipite într-o dezlinare logică de-a 
dreptul ridicolă. După cîteva minu
te, i-am satisfăcut curiozitatea : 
tot în prezenta reprezentantei Ad
ministrației pieței am cîntărit ro
șiile cumpărate, constatând un mi
nus la cintar de 1,5 kg.

în loc de încheiere, un îndemn 
către cetățeanul-cumpărător : nu 
tolera sub nici un chip necinstea 
in comerț ! Și o întrebare pe adre
sa Inspecției comerciale a Capitalei 
și a Direcției comerciale a muni
cipiului București : Ce măsuri ați 
luat pentru Întronarea spiritului de 
corectitudine în comerț 7 întreba
rea nu este întâmplătoare dacă 
ținem 6eama de repetatele semna
le critioe publicate pe această temă 
în „Scinteia". semnale trecute sub 
tăcere cu o condamnabilă indife
rență. Așteptăm, și de această 
dată, .răspuns, cuprinzînd măsurile 
luate în legătură cu faptele sesi
zate privind incorectitudinea unor 
lucrători de la unitatea 124 I.L.F. 
Militari.

Gh. SĂLAJANU
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RECOLTAREA în ritm intens,

cu grijă pentru evitarea pierderilor!
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Cum sînt pregătite centralele 
electrice pentru sezonul rece?
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STADIUL RECOLTĂRII CARTOFILOR, in procente pe județe, in seara zilei de 25 
septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii).

suceava.- mi [A STRINSU! PRODUSELOR. PE
în unitățile agricole din județul 

Suceava cartoful ocupă în acest an 
20 056 hectare. Pînă în seara zilei de 
25 septembrie recolta a fost strinșă 
de pe 14 346 hectare, reprezentînd 
72 la sută din suprafață. Pentru ca 
lucrările să se încheie pînă la 1 oc
tombrie. comandamentul agricol ju
dețean a stabilit o viteză zilnică la 
recoltat de 1 100 hectare. De aseme
nea. avînd în vedere faptul că în ul
timele zile. în timpul nopții, la Sucea
va și Rădăuți, temperaturile la sol 
au fost de 2 grade, iar la Dolhasca 
chiar de zero grade, s-a prevăzut ca 
toți cartofii să fie strînși în aceeași 
zi în care au fost recoltați. Pentru 
protejarea lor pe timpul nopții s-au 
luat măsuri de acoperire.

în consiliul agroindustrial Suceava, 
cartofii au fost recoltați, pînă 
vineri seara, de pe 65 la sută din 
suprafața de 1 930 hectare cultivată. 
La cooperativa agricolă Bosanci. so
lele ocupate cu cartofi se întind pe o 
distantă de 8 km de-a lungul șose
lei Suceava—Fălticeni. Impresionează 
aici de la început marea masă de oa
meni prezentă la lucru, buna organi
zare a muncii. Pe o solă a fermei

nr. 4. cu 6 combine E-684 se recolta, 
iar cu 12 remorci se transportau 
tuberculii la arie. în vederea sortării. 
Echipe formate din 8—10 oameni 
adunau tuberculii mai mici rămași 
în urma fiecărei combine. Aflat în 
cîmp, tovarășul Gheorghe Ierimie, 
primarul comunei, ne-a spus : „Bo- 
sîncenii sînt oameni vrednici și 
pricepuți. în acest an. chiar dacă 
vremea n-a ținut întotdeauna cu noi. 
vom obține peste 50 tone cartofi la 
hectar de pe întreaga suprafață de 
350 hectare. Și asta pentru că toate 
lucrările au fost făcute ca la carte. 
De aceea, ne grăbim și acum la re
coltat. pentru ca pierderile prin 
deshidratare să fie cit mai mici".

Se impune ca recoltarea, sortarea 
și transportul recoltei să fie mult 
accelerate, mai ales în unitățile agri
cole din consiliile unice Gălănești. 
Rădăuți. Liteni și Sinet, unde reali
zările sînt sub media pe județ.

Dacă recoltarea se desfășoară în 
ritmul stabilit, transportul cartofilor 
la bazele de recepție trebuie mult 
intensificat. Din cele 363 335 tone ob
ținute. pînă în seara zilei de 25 sep
tembrie au fost transportate la baze
le de recepție aproximativ 40 000

CIND $1 LA TRANSPORT?
de tone. întreprinderea de trans
porturi auto și I.T.S.A.I.A. Suceava au 
asigurat capacitatea de transport pre
văzută. dar ele au realizat pînă acum, 
în medie pe zi, cîte 2,5 curse în loc 
de 4, cîte au fost stabilite. Și aceasta 
din cauză că nu în toate unitățile 
agricole s-au constituit echipe spe
ciale pentru încărcarea rapidă a mij
loacelor de transport, iar în altele 
chiar operațiunea de sortare a tuber
culilor se desfășoară anevoios.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii"

■AȘI. TOII LOCUITORII 
SATELOR PARTICIPĂ 

LA CULES
Referitor la desfășurarea lucrărilor 

agricole de toamnă în județul Iași, 
inginerul Constantin Dascălu. direc
torul direcției agricole județene, ne 
spune : ..în aceste zile trebuie efec
tuat un mare volum de lucrări. 
Aceasta întrucît toate culturile au 
ajuns la maturitate și este în toi 

•semănatul".
într-adevăr. măsurile stabilite se 

aplică întocmai în fiecare unitate, 
fermă și brigadă de lucru. Iată de
talii din două unități agricole si
tuate în zona preorășenească a la- 
șiului. La C.A.P. Citirea. în ziua rai
dului. sute de cooperatoare, îm
preună cu elevi de la școală lucrau 
la recoltarea și livrarea roadelor 
toamnei. „Bărbații unde sînt ?“ —
întrebăm. „Vor veni și ei să mun
cească în schimbul II. pentru că 
dimineața lucrează în întreprinderile 
din oraș — ne răspunde inginerul 
Ștefan Vișoianu. președintele coope
rativei. Cei mai multi vin de la 
fabrică direct în cîmp pentru a-și 
ajuta soțiile. Alții își iau acum con
cediu. contribuind la strîngerea re
coltei". Apoi ne precizează că s-au 
cules și livrat la stat si s-au vîndut 
direct pe piața Iașiului cantități 
mari de roșii, ardei, castraveți din 
cultura a doua. A început și culesul 
strugurilor. Zilnic se taie, se cară Ia 
margine, se depănușează porumbul 
de pe mai bine de 100 hectare. Din 
urmă, mecanizatorii, acționind și ei 
din zori și pină-n noapte, efectuează 
arături, pregătesc patul, germinativ 
și. bineînțeles, seamănă de zor.

Și la C.A.P. Lețcani se recolta cu 
prioritate porumbul de pe solele 
fermelor nr. 2 și 3. pe care urmează 
să se însămînteze grîu. Cei 740 
cooperatori erau ajutați de peste 300 
oameni ai muncii sosiți din între
prinderi și instituții din municipiul 
Iași. Coordonarea muncii acestora o 
făcea președintele cooperativei. Mir
cea Drînceanu. în același timp, el 
ținea legătura și cu mecanizatorii 
care pregăteau din urmă terenurile 
pentru însămînțări.

Și in alte unități agricole munca 
este bine organizată. Ca atare, pină 
în seara zilei de 25 septembrie, po
rumbul a fost recoltat de pe 47 la 
sută din suprafața cultivată.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

DIN TOAMNĂ-PREGĂTIRI PENTRU PRIMĂVARĂ
In județul Neamț, 

se produc si aprecia
bile cantități de car
tofi de sămânță. Pen
tru ca aceștia să ajun
gă cit mai repede de 
la unitățile producă
toare la cele benefi
ciare, s-a întocmit un 
riguros program de li
vrare. Pentru reali
zarea cit mai rapidă, 
incă de pe acum, a 
acestui program s-au

organizat două module 
de transport, formate 
din cite 10 tractoare 
cu două remorci si un 
încărcător frontal. A- 
ceste module sint pro
gramate pe zile și uni
tăți producătoare de 
cartofi de sămânță și 
asigură transportul 
imediat al acestora, 
direct din cîmp, la 
unitățile beneficiare. 
In acest fel sînt în

lăturate depozitările 
intermediare. se ex
clud transporturile în
crucișate la schimbu
rile de cartofi de să- 
mință și — lucru foar
te important — există 
certitudinea că in pri
măvară plantarea va 
fi făcută conform 
structurii de soiuri 
stabilite pentru fie
care unitate. (Con
stantin Blagovici).

„Scinteia41 în legătură cu termocentrale care funcționează pe bază de cărbune
Așa cum a reieșit din investigația făcută la trei 

centrale : Mintia-Deva, Giurgiu și Suceava (anche
tă publicată în ziarul „Scinteia" nr. 14 026 din 25 
septembrie a.c.). o serie de unități energetice își în
deplinesc sarcinile stabilite, in timp ce alțele se .con
fruntă cu numeroase probleme ce determină un ni
vel scăzut de participare la producția de energie elec
trică.

La sondajul efectuat ieri. 26 septembrie a.c.. ne-au 
răspuns : ing. Vasile Mănescu, director tehnic al în
treprinderii electrocentrale Craiova. Ion Ștefan, ingi- 
ner-șef la întreprinderea electrocentrale Doinești, și 
ing. Mihai Rusu, director al întreprinderii electrocen
trale Drobeta-Turnu Severin, la următoarele întrebări :

1. Care este nivelul de putere pe care îl realizați ?
2. Care este stadiul pregătirii termocentralei în vederea funcționării normale în sezo

nul rece ?

IȘALNIȚA
1. Termocentrala Ișalnița func

ționează la puterea programată de 
800 MW. în urmă cu o zi a fost 
terminată reparația curentă la 
grupul nr. 6. Sint în plină desfășu
rare lucrările la cazanul nr. 5, unde 
conform planificării se execută re
parația capitală. Ne străduim să 
scurtăm cu cîteva zile durata aces
tor intervenții. în activitatea de 
exploatare nu se înregistrează ni
mic deosebit. Fiecare om al muncii 
își îndeplinește sarcinile care îi 
revin, respectînd cu strictețe regu
lamentul de exploatare a instala
țiilor. Avem asigurată asistența 
tehnică în toate schimburile și se 
acordă o atenție deosebită măsuri
lor de întreținere a echipamente

DOICEȘTI
1. La această dată realizăm o pu

tere de 120 MW, cu mult sub nive
lul planificat, datorită faptului că 
blocul nr. 8 este oprit din cauza a- 
pariției unor spargeri de țevi la 
cazan. Au fost întreprinse măsuri 
operative pentru efectuarea in cel 
mai scurt timp a intervențiilor ne
cesare. Cît privește agregatul nr. 7, 
el nu poate fi încărcat la capacitate 
întrucît se află în funcțiune o sin
gură pompă de alimentare. Se re- 
bobinează motorul la cea de-a doua 
pompă și. prin intrarea ei în func
țiune. se va ridica puterea la acest 
agregat cu aproape 50 MW. Va tre

Toate grupurile—la puterea programată

lor. O remarcă aș face cu privire 
Ia calitatea cărbunelui primit, care 
influențează în mare măsură nive
lul de putere realizat. Solicităm ca 
minerii să livreze cărbune la pu
terea calorifică prevăzută în con
tract. Nu este pentru prima dată 
cînd semnalăm faptul că în masa 
cărbunelui se găsesc mult steri! 
și corpuri străine. Angajamentele 
minerilor privind îmbunătățirea 
calității cărbunelui expediat termo
centralei noastre sperăm să devi
nă realitate.

2. Lucrările prevăzute pentru 
pregătirea centralei în vederea 
funcționării la capacitate în sezo
nul rece sînt multe și mărunte, dar 
importante. Aproape tot ce ne-am

propus a fost realizat. în gospodă
ria de combustibil instalațiile au 
fost reparate, acolo unde a fost 
cazul, iar acum sînt toate în func
țiune. Avem capacitate de descăr
care, dar solicităm să primim can
tități sporite de cărbune pentru a 
realiza integral stocul de iarnă. în 
prezent. în depozitele centralei se 
află circa două treimi din cantita
tea prevăzută.

înregistrăm restanțe în efectua
rea reparațiilor la grupurile ener
getice. Ele au fost efectuate par
țial datorită neacordării opririlor 
solicitate și programate. Colectivul 
întreprinderii va depune toate e- 
forturile ca termocentrala Ișalnița 
să funcționeze la capacitate.

0 perioadă de

bui ca in următoarele zile să reali
zăm o puterea medie de cel puțin 
280 MW.

2. Stocul de cărbune la finele lu
nii viitoare va fi integral realizat. 
Am făcut intervenții pentru obți
nerea unui cilindru compactor în 
vederea tasării stivelor. Solicităm 
pentru a primi cît mai curînd 
emulsia bituminoasă cu care se 
face protejarea masei cărbunelui. 
Dacă din punct de vedere cantita
tiv ne satisfac livrările minerilor, 
nu același lucru se poate afirma 
despre calitatea cărbunelui. Dato
rită puterii calorifice scăzute a 
cărbunelui se diminuează capacita-

maximă concentrare

tea de producere in centrală. Un 
minus de numai 100 kcal/kg de 
combustibil conduce la o reducere 
de putere pe centrală de circa 
40 MW. In vederea trecerii cu bine 
a „vîrfului" de iarnă trebuie să e- 
fectuăm reparația curentă la grupul 
nr. 7, prilej cu care se va face și 
racordarea lui la rețeaua de ter- 
moficare a municipiului Tîrgoviște. 
Avem în continuare de efectuat un 
important volum de lucrări in ve
derea pregătirii centralei pentru 
sezonul rece, ceea ce presupune 
atît din partea noastră, cit și a 
colaboratorilor o perioadă de ma
ximă concentrare.

DROBETA-TURNU SEVERIN
1. în cadrul termocentralei Dro- 

beta se află două grupuri energe
tice, fiecare avînd o capacitate de 
50 MW. Primul realizează o pute
re de 40 MW, iar cel de-al doilea, 
care funcționează în regim de 
contranresiune, nu se află in ex
ploatare datorită lipsei de con
sum termic. înregistrăm numeroa
se spargeri de țevi la cazane, fapt 
ce determină opriri accidentale 
c^re conduc la inconstantă în pu
terea realizată. Se poate pune în
trebarea. cum termocentralele Hol- 
boca-Iași și Suceava, cu o dotare 
similară, pot funcționa la capacita

Prea multe probleme nesoluționate

te, iar noi nu ? Țin să precizez că 
la cazanele noastre nu au fost rea
lizate modernizările aplicate Ia 
centralele menționate. Cu toate e- 
forturile depuse, totuși au rămas 
încă prea multe probleme nesolu
ționate.

2. în primul rînd trebuie să asi
gurăm o îmbunătățire a regimului 
actual de funcționare, aceasta fiind 
o condiție de bază pentru exploata
rea centralei la parametri normali 
în perioada sezonului rece. Acor
dăm o atenție sporită întreținerii 
și efectuării reviziilor la echipa
mentele auxiliare, care s-au dove

dit a fi punctele ■ nevralgice în 
schemele tehnologice. întîmpinăm 
serioase greutăți la instalațiile care 
vin în contact cu cărbunele. Inter
vențiile necesare nu se desfășoară 
întotdeauna operativ datorită lipsei 
pieselor de schimb, care nu sînt 
asigurate de către furnizori la ter
menele solicitate. în vederea dez
voltării centralei se află în execu
ție cazanul nr. 3, care va trebui să 
intre în funcțiune în acest an. Un 
obiectiv care presupune maximă 
mobilizare.

Ion LAZAR
NOTA : Dată fiind importanța acestei cerințe, în zilele 

activitatea oamenilor muncii de la marile centrale energetice
y^pentru buna lor funcționare pe parcursul sezonului rece.

următoare vom prezenta aspecte referitoare la 
consacrată asigurării tuturor condițiilor necesare

Pentru înfăptuirea programelor de modernizare a producției
T

TEHNICA DE CALCUL 
FOLOSITĂ CU RANDAMENT MAXIM I

SĂ URMĂRIM MAI ÎNTÎI CÎTEVA 
DIALOGURI 1NTÎMPLĂTOARE

• REȘIȚA, COMBINATUL SIDERURGIC.
— Aș dori să stau de vorbă cu toți oamenii care lucrează Ia terminale...
— Nu puteți amina dialogul cîteva zile ?
— ? ! '
— Pînă cînd depanează I.I.R.U.C.-U1 modulul de memorie din calcu

lator, terminalele stau cuminți sub huse. De trei săptămîni n-am curaj 
să dau ochii cu oamenii din secții.

Intr-adevăr, în loc de „Bună ziua !“, directorul centrului de calcul era 
primit cu întrebarea „Cît mai durează adresată, evident, pe ton de 
reproș.

• — Ați renunțat la serviciile I.I.R.U.C.-ului ?
— Ne-am format echipă proprie de întreținere. Avem 12 oameni foar

te buni. Lucrează în trei schimburi. Au învățat să depaneze, să recon
diționeze și chiar să modernizeze diferite componente recuperate din 
echipamentele „scoase la pensie". în doi ani, nu am avut — la „Coral" 
și cele 24 de terminale — mai mult de două defecțiuni simultane, ne spune 
directorul CENTRULUI TERITORIAL DE CALCUL DIN BRĂILA.

Da, si asemenea „secvențe" am 
mai întilnit pe parcursul investiga
țiilor noastre privind eficiența uti
lizării echipamentelor de calcul. Dar 
să aflăm și opinia I.I.R.U.C.-ului — 
întreprinderea pentru întreținerea șl 
repararea utilajelor de calcul. Inter
locutor : directorul întreprinderii, 
ing. Cornel Moldovan. înainte de a-i 
adresa prima întrebare, directorul 
precizează :

— în I.I.R.U.C. definim calitatea 
prin promptitudinea serviciilor, prin 
funcționarea optimă a echipamente
lor aflate in întreținere si. în egală 
măsură, prin bunele relații stabilite 
cu beneficiarii.

— Teoretic, definiția este corectă. 
Practic... unii dintre beneficiari fo
losesc cele trei laturi ale calității 
serviciilor I.I.R.U.C. drept tot atîtea 
„capete de acuzare". Dovadă că înal
ta calitate stă încă sub semnul de
zideratului. Din ce motive ?

— în primul rind. baza noastră 
materială nesatisfăcătoare. Pentru 
diverse tipuri de echipamente nu 
dispunem de cantitățile și sortimen
tele necesare de piese de schimb. A- 
proximativ 7—8 la sută din parcul 
de echipamente al economiei națio
nale (calculatoare de capacitate nie

die, mini și microcalculatoare) sta
ționează din acest motiv.

— Cine ar trebui să vă asigure 
cantitatea necesară de piese de 
schimb ?

— Anumite piese nici nu mai pot 
fi asigurate. Mă refer la echipamen
tele importate cu 10—12 ani în 
urmă, între timp au fost scoase din 
fabricație, o dată cu piesele de 
schimb aferente. Este vorba de benzi 
și discuri magnetice, componente 
pentru imprimante etc. în alte si
tuații, unele piese de schimb, destul 
de scumpe de altfel, ne sînt expe
diate cu mare întîrziere.

— Cum își achită sarcinile produ
cătorii interni ?

— întreprinderea de echipamente 
periferice ne-a livrat de la începu
tul anului pînă în prezent circa 
50—60 la sută din cantitatea și sor
timentele solicitate, iar întreprinde
rea de calculatoare electronice doar 
10 la sută.

— Ce măsuri ați luat în 
situație ?

— Avem contracte ferme 
nizorii noștri, se întocmesc „ 
de livrări, dar angajamentele asu
mate nu sînt onorate integral. Se 
explică aceasta și prin faptul că in-

această

cu fur-
grafice

Măsțiri practice, absolut necesare, la I.I.R.U.C. București 
pentru perfecționarea activității de întreținere a calculatoarelor

ridică abonamentul si 
revin I.I.R.U.C.-ului 
acestuia ?

— în funcție de 
echipamentului, abonamentul 
mestrial costă de la 50 lei pină la 
2 500—3 000 de lei. în obligația noas
tră intrînd reviziile periodice și in
tervențiile accidentale. Pentru in
stalări și pentru reparații efectuate 
în laboratoarele I.I.R.U.C.-ului se în
tocmesc facturi separate.

— Este mare numărul unităților 
care refuză să plătească unele 
facturi sau care renunță chiar la 
abonament, nemulțumite de calita
tea serviciilor prestate de echipele 
dumneavoastră ?

— Nu. Fiecare refuz este analizat 
temeinic, iar echipa „în culpă" pri
mește sancțiunea de rigoare — di
minuarea retribuției și. uneori, chiar 
transferul în alte locuri de mun
că. Fată de numărul și va
loarea facturilor încasate lunar, re
fuzurile reprezintă doar 0.6 la sută. 
Renunțarea la abonament este un 
caz destul de rar.

— Fiabilitatea depinde atît de ca
litatea inițială a produsului livrat de 
furnizori, cît și de modul în care 
este întreținut și reparat. Ce rele
vă statisticile I.I.R.U.C.-ului în le
gătură cu indicele de fiabilitate a 
echipamentelor de calcul ?

— în cazul calculatoarelor de ca
pacitate medie urmărim permanent 
fiabilitatea, datele fiind prelucrate 
rapid în oficiul nostru de calcul. 
Vom extinde această metodă si pen
tru mini și microcalculatoare, echi
pamente de teletransmisie. telepre- 
lucrare și comandă numerică a ma
șinilor-unelte. Intre cauzele unor de
fecțiuni enumerăm ; penele de con
tact. fiabilitatea anumitor compo
nente, condițiile de lucru. în mediu 
industrial, echipamentele trebuie să 
reziste la temperaturi mari, agenți 
corozivi. praf metalic. variații de 
tensiune si frecventă. Dacă mijloa
cele de protecție nu sînt asigurate 
încă din proiectare, sau nu sînt 
corect dimensionate, echipamentele

treprinderile producătoare consideră 
mai avantajos, din punctul lor de 
vedere, să încorporeze componentele 
și subansamblele în echipamente 
noi, de valoare ridicată, decît să le 
livreze ca piese de schimb, care in
tervin cu o valoare mică în produc- 
ția-marfă. în ce ne privește, asimi
lăm, în laboratoarele proprii sau 
prin colaborare cu diverse unități, 
componente pe care le producem 
apoi în serie : de exemplu, ciocă
nele și tamburi de imprimantă, cu
rele de transmisie, minilămpi, mo
toare, axe de discuri, pîrghii, rul
menți. în laboratoarele noastre sint 
asimilate anual aproape 200 de re
pere mecanice. Acordăm, de aseme
nea, o atenție tot mai mare recupe
rării și recondiționării unor compo
nente și subansamble de calculator 
și, începînd din 1986, de echipamen
te periferice. Oricum, se menține un 
important deficit de piese.

— Alte cauze care afectează „in
dicatorul promptitudine" ?

— Lipsa de cadre, cu studii me
dii si superioare în multe orașe 

mari, precum Craiova. Cluj-Napoca, 
Iași, Timișoara, Reșița. Petroșani, 
Alexandria. Tg. Jiu. Cîmpia Turzii, 
Bacău. București ș.a. Dar am putea 
menționa aici și faptul că, de multe 
ori, echipele noastre de service pierd 
o bună parte din timpul lor de lu
cru în „iterații succesive", pentru a 
constata în final neconcordanta din
tre echipament ți documentația ce-1 . 
însoțește. Concret, se întimplă une
ori ca produsul să suporte îmbună
tățiri în procesul de fabricație, dar 
documentația să se refere la varianta 
din proiect. Sînt si cazuri cînd utili
zatorul primește noi tipuri de pro
duse înainte ca depanatorii noștri să 
fie școlarizați în cadrul 
organizate de producător.

— Să ne referim acum 
aspect. Pentru a asigura 
narea optimă a echipamentelor 
calcul, unitățile din economie adoptă 
diverse măsuri, dar încheie și con
tract cu I.I.R.U.C.-ul. plătind un
abonament de tip paușal. La cît se

ce obligații 
în virtutea

complexitatea
tri-

de calcul se comportă necorespun
zător. Se adaugă 
fizică...

— Firească. dar
aooi si uzura

____ ______ care trebuie 
depistată în timpu! reviziilor !

— Este depistată, componentele 
respective fiind înlocuite.

— Pe loc ?
— Nu, deoarece nu dispunem 

stocuri suficiente. îndeosebi
de 
de 

plăci, module de memorie său surse 
de alimentare. Chiar dacă furnizorii 
ne-ar ajuta să devenim atît de... 
operativi, n-am ști cum să rezolvăm 
conflictul ce ar apărea, inerent. în
tre sistemul de finanțare a stocuri
lor (limitate valoric) și necesitatea 
de a deține în stoc mai multe com
ponente de maximă însemnătate.

— Numeroși utilizatori ne-au sem
nalat faptul că. în schimbul trei.

promptitudinea I.I.R.U.C.-ului lasă 
toarte mult de dorit.

— Nu aveim suficiente cadre și 
mijloace de transport Este adevărat, 
dispunem acum de 10 autolaboratoa- 
re de intervenție, șase în București' 
Si patru in teritoriu (la Reșița. Tg. 
Jiu, Slobozia si Galați). Sperăm ca 
anul următor numărul acestora să 
crească. De asemenea, să sporească 
numărul inginerilor și depanatori
lor, precum si al „punctelor fixe" — 
echipe de service eu sediul la 
neficiar.

— Cîte „puncte fixe" sînt 
prezent ?

— Peste 400, în toate centrele 
ritoriale de calcul, in marile combi
nate și întreprinderi • ele răspund 
de buna funcționare a calculatoare
lor. echipamentelor de teleprelucra- 
re. teletransmisie și comandă nume
rică a mașinilor-unelte.

— Citi beneficiari are I.I.R.U.C.-UÎ 
în întreaga economie si cîte echipa
mente întreține ?

— 17 000 de beneficiari (dar există 
și întreprinderi care n-au încheiat 
contract cu noi) și peste 420 000 de 
echipamente. Pe lingă cele amintite 
deja figurează utilaje de medie me
canizare. automate pentru dirijarea 
circulației și televiziune în circuit 
închis, aparate de măsură si con
trol. echipamente de analiză spec
trală. în viitorul apropiat vom pu
tea enumera si aparatura medicală. 
Si roboții industriali.

— Utilizatorii acuză nu doar lip
sa de promptitudine a LI.R.U.C.-uIui, 
ci, adesea, și abaterile de la disci
plină sau slaba pregătire profesio
nală a depanatorilor 1

be-
în

te-

— în multe cazuri au dreptate. Ca 
în orice colectiv, și la noi există 
„vîrfuri" șl „corigenți". Modelarea 
conștiințelor nu este o sarcină prea 
ușoară cind ai în subordine 8 000 de 
oameni, în București și în cele șase 
secții teritoriale. Desigur, aplicăm 
sancțiuni severe atunci cînd este ca
zul.

— Cum este pregătit un depana
tor ?

— După absolvirea unui liceu de 
specialitate 
informatică) 
treprindere, 
un curs de 
să depaneze .____ _____........ ..
dite de echipamente. Un depanator 
bun se formează în circa doi ani. 
Cei mai buni participă „ca elevi" la 
cursurile organizate de producători 
cind se lansează un nou produs, ur- 
mînd a fi apoi „profesori" pentru 
toți colegii lor din I.I.R.U.C.

— Pentru intervenții operative, în
treprinderile și-ar putea forma echi
pe proprii de service. De altfel. 
Centrala industrială de echipamen
te pentru automatizare și-a expri
mat această intenție. Generalizarea 
ideii n-ar duce la o anume „des
centralizare" a preocupărilor 
I.I.R.U.C.-ului ?

— Și teleservice-ul, adică diagnos
ticarea defectelor de la distanță, prin 
intermediul calculatorului ■— temă 
de cercetare abordată de noi, în 1985, 
în colaborare cu Institutul pentru 
automatizări — ar putea avea același 
efect. Nu ne deranjează. Dimpotri
vă ! Sprijinim propunerea centralei, 
angajindu-ne chiar să școlarizăm 
personalul necesar.

(mecanică, electronică, 
se poate angaja în in
unde urmează imediat 
perfecționare. învățînd 
mai multe tipuri înru-

cursurilor

La un alt 
funcțio- 

de

CONCLUZII ÎN
Din cele relatate de directorul

ATENȚIA FORURILOR DE RESORT
------------- ------,------ I.I.R.U.C.-ului se desprind cîteva probleme care ar trebui să stea în aten

ția furnizorilor și a forurilor de resort, dar rezultă cu claritate și necesitatea îmbunătățirii urgente a activi
tății de întreținere și reparații în cadrul întreprinderii de specialitate. Astfel :

• O problemă de fond, ce trebuie judicios soluțio
nată, este'livrarea ritmică, in cantitățile și sortimen
tele solicitate a pieselor de schimb. în egală măsu
ră, este necesar ca I.I.R.U.C.-U1 să-și reconsidere 
sarcinile de plan privind asimilările, recuperarea și 
recondiționarca componentelor de calculatoare și echi
pamente periferice. Experiența unor unități de repa
rații specializate din economia națională a demonstrat 
că deosebit de utilă este organizarea la scară indus
trială a activității de recuperare, recondiționare și 
modernizare a unor componente și subansamble. La 
I.I.R.U.C. ritmul acestei activități este încă lent, neco
respunzător pentru îndeplinirea în ce! mai scurt timp 
a sarcinii trasate de conducerea partidului în ce pri
vește asigurarea, prin recuperare și recondiționare, a 
cel puțin 50 la sută din necesarul de piese de schimb.
• Actualul sistem de plată, prin abonament de tip 

paușal, ar trebui reanalizat. în vederea găsirii unei 
modalități de decontare a serviciilor I.I.R.U.C. care să 
stimuleze In mai mare măsură spiritul de răspundere 
al echipelor de întreținere, promptitudinea și calita-

tea prestațiilor. în acest sens, mai multi utilizatori 
ne-au sugerat că un indicator demn de luat în seamă 
ar fi indicele de disponibilitate a echipamentelor de 
calcul, argumentînd că, deosebit de costul prestațiilor 
efectuate de I.I.R.U.C., bugetul întreprinderilor bene
ficiare este afectat de orele de staționare nejustificata 
a calculatoarelor.
• Deși are o structură organizatorică bine pusă la 

punct — însuși domeniul informaticii nu este atit de 
bine organizat — I.I.R.U.C.-U1 se vede astăzi ..sufocat" 
de cererile tot mai numeroșilor utilizatori (parcul na
țional de echipamente de calcul crescind anual cu 
9—10 la sută). O explicație : diversificarea mult prea 
largă a activității sale (radiotelefoane, televiziune în 
circuit închis, aparate medicale și de analiză spectra
lă, roboți etc.), astfel îneît întreținerea echipamente
lor de calcul a ajuns doar una dintre numeroasele 
preocupări. Or. să nu se uite că I.LR-U.C.-uI a fost 
înființat, in primul rind, pentru ÎNTREȚINEREA ȘI 
REPARAREA UTILAJELOR DE CALCUL.

Valeria ICHIM
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Forța de creație a maselor - puternic afirmată 
in Festivalul național „Cintarea României11

S-a încheiat nu deittult cea de-a șasea ediție 
a Festivalului national ..Cintarea României". A 
fost, fără îndoială, o manifestare de prim ordin 
a spiritului creator care a cuprins. CU mic. cil 
mare, oameni de cele mai diferite vlrste și pro
fesii. o competiție palpitantă cate a dezvăluit 
talent, fantezie, inspirație, subliniind încă o dată 
importanta colaborării dintre artiștii amatori și 
profesioniști. O strălucită demonstrație a largu
lui acces la cultură pentru toți fiii tării, o eloc
ventă carte de vizită Pentru viata artistică, spi
rituală a patriei. Festivalul national ..Cintarea 
României" s-a definit si in cea de-a Vl-a ediție 
ca un excelent cadru pentru desfășurarea mun

cii politico-ideologice. Cu aocent deosebit pe 
dezvoltarea spiritului de omenie, al cinstei și 
dreptății, pe educarea tineretului, a întregului 
Popor, in spiritul dragostei de tară, de partid. 
O manifestare ce implică exigentă, perfecțio
nare. spirit critic și. fată de care, asa cum 
spunea secretarul general al partidului la cel 
de-al ni-lea Congres al educației politice și 
culturii socialiste : „Avem marea obligație să 
dezvoltăm larg și să perfecționăm continuu ac
tivitatea Festivalului național „Cintarea Româ
niei", să asigurăm, in toate unitățile economico- 
sociale. in toate orașele si cartierele orașelor, in

toate comunele, dezvoltarea tot mal puternică a 
formațiilor cultUral-artistice, a acțiunii de crea
ție in toate domeniile, care prin întreaga lor 
activitate să aibă un rol tot mai important în 
formarea omului nou. cu o înaltă conștiință re
voluționară, al societății socialiste românești 1“ 
Ediția încheiată recent a Festivalului național 
..Cintarea României" a fost. deci, incă o de
monstrație a forței de creație a maselor, o am
plă sultă de manifestări despre care îsi spun 
cuvântul în dezbaterea noastră. organizată de 
Smaranda Oțeanu. Cadre de conducere ale co
mitetelor de cultură si educație socialistă din 
județele Alba. Maramureș si Harghita.

Conștiința socialistă în acțiune
Frin recenta ediție a Festivalului 

național „Cintarea României" a 
fost demonstrat incă o dată în 
mod strălucit faptul că festivalul 
— inițiativă a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu — corespunde 
pe deplin năzuințelor și aspirații
lor maselor de oameni al muncii 
din toate domeniile de activitate, 
că el reușește să inmănuncheze — 
la cote valorioe tot mai inalte — 
tot ceea ce. s-â creat mal bun in 
cultura materială șl spirituală a 
poporului nostru.

Județul nostru -- vatră legen
dară de cultură șl civilizație româ
nească, pămint ai permanenței ro
mânilor pe aceste plaiuri — și-a 
dovedit la ultima ediție o dată 
mai mult vitalitatea spirituali
tății sale. Valorilor deosebite 
care fac deja parte din tezau
rul inestimabil al culturii româ- 
hești — și e suficient să Amintim 
aici formațiile : danstfl fetelor de 
la Căpilna, tiilhicăresele din co
muna Avram Iancu. fluienașli din 
Șugag, li s-au adăugat —* în ediția 
recent încheiată a festivalului — 
noi și importante forțe artistice 
care au pus în lumină, cu talent și 
dăruire, sub semnul' autenticității, 
numeroase formații coregrafice, 
muzicale, poetice sau dramatice. 
De la 1 027 formații participante la 
prima ediție cU 14 140 artiști ama
tori s-a ajuns la 2 750 formații CU 
peste 36 000 artiști la Cea de-a 
Vl-a ediție.

înțeiegind că festivalul nu este 
o manifestare în sine, că el trebuie 
să contribuie la ridicarea eficien
ței economice în întreprinderi, in
stituții, pe ogoare, că reprezintă 
un important mijloc de educare a 
omului prin muncă și pentru mun
că. fiind totodată Ufl minunat ca
dril de dezvoltate â conștiințe! so
cialiste, a dragostei față de patrie, 
partid și popor, s-a reușit să Se 
asigure formațiilor participante lift 
repertoriu bogat în conținut. Axat 
pe problemele stringente ale ac
tualității.

In etapele superioare ale festi
valului, valențele interpretative 
ale formațiilor artistice <fe ama
tori au crescut de la spectacol la 
spectacol, un rol important in a* 
ceastă privință aVind munca de În
drumare și ajutorul concret acor
dat de către activiștii culturali șl

Expresie a democratismului culturii
Festivalul național „Cintarea 

României" a angrenat Și in jude
țul Maramureș șute de mii de oa
meni ai muncii, care in toate cele 
șase ediții s-aU întrecut ih a pro
mova tradiții culturale din acest 
legepdar colt de țară, să concreti
zeze gihdlrea tehnică în realizări 
de referință. Astfel ș-a constituit 
într-o expresie elocventă a demo
cratismului culturii socialiste me
nit să stimuleze participarea acti
vă, conștientă a maselor lâ crea
rea și receptarea valorilor materi
ale și spirituale ale națiunii noas
tre.

Județul Maramureș, ca șl alte 
județe ale patriei, se poate mîndri 
cu rezultate de prestigiu.

Revelator in acest sens este fap
tul că dacă in ediția a V-ă a Fes
tivalului in județul ndstfli aii fost 
înscrise 3 915 formații cuprlhzind 
92 996 artiști amatori, în cea de-a 
Vl-a, numărul formațiilor a cres
cut Ia 4 212, in ele eVOltlind păste 
100 000 artiști profesioniști și ama

•numeroșii instructori din între
prinderi, instituții și sate. Partici
parea județului nostru la finalele 
pe țară in cea de a Vl-a ediție a 
fost superioară edițiilor prece
dente.

La loc de frunte s-au situat 
formațiile artistice și creatorii din 
localitățile Alba Iulia, CUgir, 
Sebeș, Blaj, Alud, Avram Iancu, 
Sona, Cîmpeni, Baia de Arieș, 
Lupșa, Bistra, Roșia de Seoaș, 
Săscioti, Poșaga, Săliște, Sugag, 
Jidvei, care se numără printre 
laureații acestei ediții a festivalu
lui. De un deosebit succed s-au 
bucurat formațiile teatrului popu
lar din CUgir și Alba luiia, cele de 
dansuri de la I. M. Aiud, C.P.L. și 
Î.A.M.U. Blaj, dansurile tematice 
și moderne de la Clubul muncito
resc CUgir și întreprinderea „Por
țelanul" din Alba Iulia, obiceiurile 
de nuntă de la Săliște și Sălciua, 
grupurile cordle de la Casa de 
cultură Alba Iulia, Aiud și Daia, 
corurile de lâ Casa de cultură a 
municipiului Alba IUlia și Bistra, 
orchestra „CrăișOrul Munților" și 
montajul Casei de cultură a sindi
catelor din Alba îtiiiă. bit și alte 
formații și interpreți unde s-a 
constatat o muncă plină de răs
pundere atit din partea colective
lor ariiStiOe, Cit și A instructorilor 
ce s-au ocupat de pregătirea lor.

Sîntem însă pe deplin conștienți 
că in activitatea noastră au exis
tat și numeroase lipsuri și neajUft- 
suri. Un neajuns a fost și 
faptul că tiu toata formațiile 
și-au asigurat interpret! cu rea
le calități, udele recurgînd la 
improvizații de ultim rnomeni, 
fapt c6 a condus la prezențe sce
nice neconcludente. Un roi impor
tant în această privință revine 
instructorilor care pregătesc aceste 
formații. Organizațiilor de masă șl 
obștești, cane trebuie Să urmă
rească și pe viitor cuprinderea in 
ribflul aeestof formații â celor mai 
talentate elemente fruntașe in 
muncă, să ie pună în valoare prin* 
tr-o activitate susținută, perma
nentă, in așa fel incit împrospăta
rea acestora să fie in primul tind 
de ordin Calitativ,

Ioan SICOE,
președintele Comitetului Județetm 
de culturâ $1 educația socialistă 
Alba

tori. Oahieni ăi muncii de la orașe 
și sate activează in 443 cefcUri și 
cenacluri de creație artistică. Pe 
scenele celor 198 cămine culturale 
se desfășoară bogate activități 
cultural-educative. Acțiuni de 
inaltă ținută se desfășoară, de a- 
semenea, la cele 8 case de cultură, 
la cele 4 cluburi, in cele 578 bi
blioteci publice, 6 muzee și' case 
muzeale, precum și in cele 137 
unități ale întreprinderii cinema
tografice. Mișcarea Culturală din 
Maramureș dispune, de asemenea, 
de un teatru, precum și un ansam
blu folcloric — ambele instituții 
fiind profesioniste. S-a urmărit ca, 
atit Teatrul dramatic din Baia 
Mate, cit și Ansamblul „Maramu
reșul" să abordeze tin repertoriu 
ÎZ Vot It diti câle măi valoroase 
crfeațil autohtonă, precum și opere 
de referință ale culturii univer
sale. Ambeta colective au fost. 
Prezente cu spectacole de înaltă 
ținută artistică pe scenele caselor 
de cultură, ale celorlalte așeză

minte de cultură, dar și pe martie 
platforme industriale, in fața oa
menilor muncii din întreprinderi 
și instituții.

Reflex nemijlocit al concepției 
președintelui țării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, idoea de crea
tivitate a fost abordată în Festiva
lul național „Cintarea României" 
sub toate componentele sale. A in
trat astfel in competiție Si creația 
tchnico-ștlintifică, e-au înființat 
cercuri tehnico-aplicative și de 
creație tehriiCâ în case de cultură 
și cluburi muncitorești, s-au în
tocmit programe de creație in toa
te întreprinderile, au fost preciza
te formele de participare ihdivi- 
duală și colectivă la acțiunile pen
tru modernizarea producției, a 
tehnologiilor. Rodul aoeștei acti
vități se materializează in sute de 
produse noi și modernizate, in ze
cile de invenții și inovații oare iși

In centrul atenției-
Acționind în spiritul ideilor des

prinse din Programul ideologic al 
partidului, oare aoordă o deosebită 
importanță factorilor subiectivi ai 
dezvoltării și oare precizează că in 
procesul revoluționar continuu și 
complex ce caracterizează societa
tea românească de azi conștiința 
socialistă este și va £1 și pe rtiai 
departe edndiționâtă in mare mă
sură de ansamblul muncii ideolo
gice și politico-educative, organis
mele din județul nostru, învestite 
cu atribuții în domeniul formării 
omului nou cu înalte trăsături mo- 
rai-politice și etice, cu o conștiință 
pusă mereu in slujba acțiunii so
ciale creatoare, au pornit de 1a fap
tul că aceasta trebuie să se reali
zeze Prin folosirea de mijloace și 
forme variate de manifestări, ce 
Vizează ridicarea gradului de cu
noaștere și pregătire politlro-ideo- 
logică, profesională, tehfiico-ștl- 
ințifică și culturală, Însușirea con
cepției revoluționare despre lume 
și viată a partidului nostru.

Marile aniversări și evenimente 
naționale din perioada 1985—1987 
ne-au oferit minunate prilejuri de 
a organiza o gaftiă largă de acți
uni și mahifestări cu conținut pâ- 
irlotic-educătlV : „Mafii ctitorii ale 
Epocii Ceaușescu", „Cinstire erou
lui patriei", „Epocă de glorii", 
„Ani eroici", „File din epopeea 
națională", „Momente și persona
lități marcante ale poporului ro
mân", „Comuniștii — continuatorii 
luptei poporului nostru pentru li
bertate și demnitate națională", 
„imn eroicului August",

Pe scena Festivalului national 
„Cintarea României", ca mesageri 
ai înfloritoarei Vieți economico- 
soclale șl spirituale din această 
parte de tară, s-a ilustrat năzuin
ța de a reprezenta la un nivel su
perior noua Harghita culturală, de 
ă adăuga noi și durabile Valori 
creației științifice, tehnice și artis
tice locale, de a îmbogăți frumoa
sele tradiții implantate îh aoest 
spațiu carpatin de înfloritorul ev 
socialist.

AU eVdltlât in ediția a Vl-a 
2 595 formații cultural-artistice cu 
26 617 membri și interpreți, față 
de 1 349 formații cu doar 19 920 
membri în prima ediție, alături 
de 656 cercuri de creație artistică 
și populară cu 21 699 componenți, 
din. care 9 563 sînt creatori indivi
duali. dintre aceștia 147 formații 
și 178 creatori flihd promovați la 

găsesc aplicabilitatea in toate do
meniile.

De semnificații deosebite este, 
de asemenea, participarea cOmună 
a artiștilor profesioniști și ama
tori, impletirea armonioasă intre 
arta profesionistă și cea a amato
rilor, fapt care prilejuiește un 
transfer permanent de experiență 
în ambele sensuri.

Festivalul național „Cintarea 
României" ilustrează prin toate a- 
oestea o viziune integral-unitară 
asupra culturii, o modalitate de 
oonserVâre și de transmitere Spre 
generațiile viitoare a valorilor 
culturale autentice, specifice, fău
rite de poporul român iftcă dih 
cele mal vechi timpuri.
Octavian BANDULA, 
președintele Comitetului de cultură 
și educație socialistă
al județului Maramureș

formarea omului nou
faza republicană, reprezentind 42 
.localități din osie 58 ale jUdețtiltii. 
In comune cum sînt buftea de 
Jos, Subretate, Sincrăieiii, Săcel, 
Frumoasa, DitrăU, Joseni s-a Înre
gistrat, un reviriment al Activității 
cultural-eduCătiVe, refăcindu-se 
și inchegindu-se formații care aii 
ajUfts lâ făZa republicană.

O pondere și o inseninătâie deo
sebită iii gama largă a acțiunilor 
din Festivalul național ..Cintarea 
României" l-au avut, manifestările 
tradiționale, printre care se inscriii 
la loc de frunte intilnirea jude
țeană a formațiilor folclorice frun
tașe Primăvara harghileană, con
cursul interiudetean al cînteculiii 
păstoresc Miorița. sărbătoarea 
narciselor, dialogul pe scenă Laudă 
muncii, intilnirea formațiilor de 
fanfară. întrecerea formațiilor Co
regrafice folclorice, festivalul a- 
nual al poeziei patriotice-revolu- 
tionâre „Pămint al bucuriei si fră
ției". intilnirea interjudețeană a 
formațiilor corale Harghita cîntă 
Republica.

Și creația literată și muzicală 
harghiteană ău Înregistrat in a» 
ceâstă ediție uh Bâlt calitativ re
marcabil. O mare parte a creației, 
literare locale a cdfistituit baza 
scenariilor numeroaselor programe 
și spectacole prezentate. Ca
drul larg asigurat de cea mai 
valoroasă manifestare națională, 
ideologică și artistică — Festivalul 
național „Cintarea României" — a 
determinat in mișcarea plastică 
harghileană o amplă acțiune de 
masă. Concretizată Și în 63 .de ex
poziții ih perioada 1985—1987. cate 
aft relevat bogatul potențial al 
creației, asigurihd participarea ar
tiștilor plastici la ample și diverge 
manifestări, îndrUfnindU-i spre â“ 
bordarea reldr mal stringente 
teme ale actualității construcției 
socialiste ă României, la realizarea 
unui dtalog spiritual cU publicul 
iubitor de. artă. Tabăra dc creație 
plastică „Pfieteniâ" de lâ LăzarCâ. 
ajunsă anul acesta îâ cea de-â 
XlV-a ediție, constituie neîndoiel
nic o modalitate adecvatfi de valo
rificare a virtuților artistice ale 
participanților, de îmbogățire A 
zestrei artei plastice contempo
rane românești, un demers creator 
deosebit de bogat ce consemnează 
imaginea nouă â meleagurilor har- 
ghitene. a patriei dragi.

Maria COTFAS, 
vicepreședinte ăl Comitetului 
de cultură și educație socialistă 
dl județului Harghita

„TĂRII OAȘULUIFRUMOȘII COPII AI

Frumoși ca niște flori sint acești, copii, de la grădinii 
nr, 5 a întreprinderii „Integrata" din Negrești-OaȘ, ti 
straiul lor cel mindru, păstrat cu strășnicie aici ca un 
bun de mare preț din vremurile bătrl'ne ale străbu
nilor daci, neasemuiții „coconi" din inima Tării Oa
șului au fost surprinși pe peliculă de fotoreporterul 
nostru, SANDU CRISTIAN, tocmai pe cină miinile 
mici, dar îndemânatice, se îndeletniceau eu țesutul,

\a 
n

ocupație pfi care 0 practică cti recunoscut talent, pa
siune și hărnicie, și părinții lor in moderna întreprin
dere aflată In apropiere. Lumina curată a privirii lor 
Oorbește despre o copilărie fericită, iar mindria cu 
care-și poartă veșmlntul lor nepereche, de dragostea, 
sădită Încă de pe acum, pentru tezaurul de frumuseți 
lăsat moștenire de înaintași, amîndouă fiind temeiuri 
de nedezmințită încredere pentru viitor.

INVITAȚIE LA O DEZBATERE:______ _ *... -_____ ________________

Ora de dirigenfie 
și profesorul diriginte

Dezbaterea, găzduită de ziarul 
„Scînteia" ml se pare de o 
stringentă actualitate, incitân- 

tă. benefică, atit pe plart teoretic, 
cit mai ales pe cel practic, deci ab- 
sdlut necesară. Faptele sînt substan
ța Vieții, vorbele sînt numai decorul 
lOr. Cum tema este destul de gene
roasă, iar sfera ei de cuprindere de 
mare amploare, mă voi rezuma să-mi 
exprim doâ? citeva opinii referitoare 
la cointeresarea familiei în realiza
rea actului educațional, pierind de 
la o serie de aspecte practice ale 
muncii mele ca profesor diriginte.

Experiența acumulată de-a lungul 
anilor m-a convins că familia poate 
fi uh colaborator extrem de util în 
tatincă de educație a elevilor atunci 
cînd reușești să ți-o apropii, să-i 
„inoculezi" 6 anumită responsabili
tate po cafe să și-o asume îh tnod 
conștient, după cum, tot atit de re
pede, ea făftiîne indiferentă sau poa
te deveni chiar o ffină cihd colabo
rarea e formală. Elementul motor al 
aceătâi colaborări, atunci Cihd se 
dorește a fi (și trebuie Să sg do
rească) ffticfboăsă, este profesorul 
diriginte, omul cu Vocație pedagogi
că Șl Conștiință patriotică, căruia so
cietatea Ii Acordă o mare cinste, dar 
și mari responsabilități.

Din păcate, htt în puține cazuri, 
această colaborate devirie formală, 
nu atit dintr-o condamnabilă como- 
ditâte, cit mai ales dirt cauza com
plexității șale, deși, la 0 âhaliză su
perficială, eâ pare a fi la îndemîna 
oricui. Fără o bogată experiență la 
catedră, mult calm șl tact pedago
gic. perseverență și cunoașterea unei 
bogate cazuistici și literaturi peda
gogice adecvate, făfă pasiune și ome
nie, nu vom obține rezultatele scon
tate.

Portderea cea mai toane în acti
vitatea fttea de diriginte âM 
acordat-o adunărilor și lectora
telor eti părinții, făta a ne
glija îftSă Vizitele la domiciliu și in
ternat.. corespondența și convorbiri
le telefonice, discuțiile de la om la 
om. serbările școlare cu ocazia unor 
zile festive, atragerea părinților la 
acțiunile de autogospodărîre etc.

Adunările cu părinții nu le-am or
ganizat pe bază de șabloane, ci afn 
eXp®fiff»entăt diferite modalități pfnă 
ce. prin comparație, am găsit ferma 
cea mai adecvată. Aceasta s-a dove
dit a fi adunarea comună, părinți- 
felevi, la care invit și pe unii dintre 
brofesorii clasei, in funcție de pro
blematica pe câte o ridică o disci
plină de ffiVătămiht ori alta nttf*O 
anumită perioadă a anului școlar. 
Aceste adunări implică două mo
mente esențiale, cel organizatoric și 

adunarea propfiu-zisă, care se inter- 
condițtonează și asigură succesul ac
tului educativ. Ele aproape nu mai 
e nevoie să fie convocate anticipat, 
deoâfecn părinților le-a intrat in 
reflex că, în prima duminică de după 
reluarea Cursurilor școlare ale fie
cărui trimestru, ne întilnim pentru 
bilanțul muncii și comportamentului 
perioadei anterioare și stabilim pla
nul acțitlftilof penlfu cea care ur
mează.

Pornind de la considerentul că pă- 
< finții pot urmări zilnic evoluția co
pilului lor prin intermediul carnetu
lui de elev, deși nu putem absolu
tiza acest fapt, din diferite motive

Și omenia 
se învață

(sinceritate corectitudine, competen
ță, disponibilitate, interes etc.), dar 
fiu dispun de elementul de compa
rație. cU ocazia acestor adunări pre
zint o ierarhizare a elevilor, pe baza 
mediilor generale trimestriale, aceș
tia fiind așezați îh fața clasei in 
ordinea descrescîhdă a notelor. Și 
astfel, absolut toți părinții, compa
rând poziția pe care se află copiii 
lor cu cea din etapa precedentă ori 
cea corespunzătoare a precedentului 
an școlar saU cu salturile, căderile 
ori pozițiile constante ale altora din
tre colegi, devin participanți activi 
la dezbateri. E o adevărată ineîntare 
să-i asculți vorbind — pentru cu
vintele lor rupte din suflet, pentru 
năzuința spfc mai mult și mai bine. 
Simți toată bucuria ce le inundă 
sufletul ori drama interioară ce-i 
domină. In măsura tn caro așteptă
rile lor sînt îndeplinite sau înșelate. 
Uneori, elevi care acasă; din prea
plinul răsfățului, rămin pasivi la re
proșurile întemeiate ale marnei ori 
tatălui, îh cadrul acestor adunări —■ 
adevărate laboratoare pedagogice — 
în fata atîtor perechi de ochi care-i 
Urmăresc, roșesc, stau cu capetele 
plecate. Uneori le surprinzi pe față 
lacrimile regretului, dovezile bunu
lui simț, observi că nu sint imuni la 
observațiile ce 11 se fac și de obicei 
nu mal ..recidivează".

J

COnsiderindu-se că organizarea 
unor astfel de adunări este eficien
tă, conducerea liceului mi-a cerut 
să țin o asemenea activitate deschi
să la care au participat ca invitate 
toate comitetele cetățenești de pă
rinți de la clasele IX—XII și toți 
profesorii diriginți. Invitații au a- 
preciat-o și au cerut generalizarea 
el, unii colegi âu început s-o aplice 
și numai cițiva dintre ei, cei care 
s-âu speriat de volumul mare de 
muncă și fantezie creatoare pe câte 
ie implică o asemenea acțiune, au 
început să-i găsească cusururi, în 
discuții particulare.

Cum la aceste adunări cu părinții, 
de regulă, majoritatea participanți- 
lor sînt mamele, cu fiecare serie de 
elevi pe care i-am condus ca diri
ginte, am pregătit cel puțin cile o 
serbare festivă cu ofiaZta Zilei de 8 
Martie. I-atn obișnuit pe PleVi să 
hu-și uite, de acolo de unde ii vor 
purta pașii, părinții, profesorii șl pe 
cel dragi lor. Cei mai mttlți 
dintre ei nu mi-au înșelat aș
teptările. Si această problemă, in 
aparentă minoră, o discut cu părin
ții. demonstfitidu-ie cit exemple 
concrete luate din viață. Ziare, re
viste. televiziune, radio, că omenia 
se învață. Incet-încet, obișnuința („a 
doua hatilră") se transformă intr-tln 
act de recunoștință, bună-cuviință și 
apoi în conștiință.

îmi fac întotdeauna timp liber 
pentru a discuta cu părinții care mă 
solicită sau pe care-i invit eu une
ori la școală, îndeosebi atunci cînd 
«numite repere din comportamentul 
copiilor lor se constituie în semne 
de dereglai comportamental.

Mi-am vizitat elevii, indiferent de 
localitatea de domiciliu, ceea ce i-a 
făcut să nu se simtă frustrați Ori 
margihailzațl, iar mie mi-a oferit 
posibilitatea să mă informez direct 
de la sursă asupra cadrului in oare 
fiecare iși desfășoară activitatea, să 
io recomand soluțiile optime pentru 
pregătire, să le cunosc greutățile și 
S3 le împărtășesc bucuriile.

Am spicuit doar citeva elemente 
din ceea ce am întreprins, ea pro
fesor diriginte, in colaborare cu fa
miliile elevilor, cil dorința sinceră 
do a se constitui intr-un util schimb 
de experiență cu Colegii mei. Cu 
conștiința datoriei împlinite. Vom 
demonstra că Diderot avea dreptate 
cînd afirma că „Omul cel mai fericit 
e acela caro fâce fericiți pe Cit mai 
mulți oameni".

Mihai ANDONE,
profesor, Liceul industrial nr, 1 
Roman '

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

Sezonul cald Și perioada concedi
ilor de odihnă oferă condiții pentru 
adoptarea lihor deprinderi sănătoase 
în legătură Cu modul de viață și 
mai ales cu alimentația, deprindeți 
în măsură sâ contribuie la preveni
rea Îmbolnăvirilor si păstrarea să
nătății.

Consemnăm in acest sens mai iutii 
Opinia colonelului dr. Vasile (UNDEA, 
medic primar, șeful secției de chi
rurgie cardiovasculară din Spitalul 
militar central, cunoscut specialist 
iii Acest domeniu prin intervențiile 
făcute pe cord deschis.

— Experiența pe care o am în chi
rurgia vaselor și a inimii -îmi per
mite să confirm opinia că bolite car
diovasculare pot și trebuie să fie 
prevenite. Deși rezultatele obținute, 
atit de noi cit și in celelalte clinici 
Similare din țară, sint competitive pe 
plan mtmdial, totuși este bine să se 
știe faptul că multe din suferințele 
cardiovasculare cu care se prezintă 
pâciențll ar fi putut să fie prevenite. 
Toți specialiștii sint de acord că este 
cu mult mai ușor să previi boala de
bit să o tratezi. Actul chirurgical nd 
numâl Că este foarte costisitor, dar 
Si riscant, pentru Că trebuie să re
cunoaștem că pe lingă succese avem 
st insuccese, mal ales fiind interven
ita se face pe Un organism cu o re
zistență scăzută sau după 80—60 de 
afii. Toate aceste cheltuieli materia
lă. riseuri și suferințe pot fi evitate 
prin ridicarea gradului de cunoș
tințe la nivelul Întregii populații și 
ntai ales in riftdul tifteretiiliii. Tofi- 
rtiai aici este paradoxul. în miinca 
noastră de educație sanitară am cân* 
Statat Că este mai greu să deter
mini un OM tîftăr sau un Om apa
rent sănătos să se preocupe de pre
venirea unei viitoăre boli cardio
vasculare. Și totuși există argumente 
convingătoare că prevenirea trebuie 
să Înceapă din tinerețe. S-au făcut 

studii și cercetări pe grupuri de ce
tățeni de toate vîCStele. ptit lâ noi 
în tară, cît si în alte țâri, studii tare 
au demonstrat câ. In rîndui celor 
care au luat măsuri din timp, bolile 
cardiovasculare au putut fi preve
nite sau evoluția lor a fost mai pu
țin severă.

Se cunoaște câ îh bolile cardio
vasculare catiză principală este pro
cesul degenerativ aterosclerotic. Ate- 
roscleroza eSte o boală generală a 
organismului și mullilocalizafâ. la 
nivelul vaselor de singe. Localizarea 
el pe arterele coronare (ale inimii!

Este mai ușor să previi 
decit să tratezi

determină cardiopatia ischemică sau 
coronaropatiâ cil evoluția ei atit de 
diversă de la simptome simple pînă 
la infarctul «de miocard. Localizarea 
aterosclerozei la nivdlul vaselor de 
sînge de la membrele superioare și 
mai aleB al celor inferioare determi
nă atit de frecventele arterite. De
punerile de pe Vasele carotide — 
deci ateroBcleroza acestora — duc la 
tulburări de irigare a creierului pe 
fondul aterosclerozei generalizate.

Cu toate succesele înregistrate in 
cercetarea și practica medicală dih 
toată lumea, in prezent aterbscieroza, 
această boală degenerativă aflată la 
origih&a Suferințelor Cardiovasculare, 
nil o putem vindeca, dar o tratăm 
și mai ale§ putem întirziâ apariția 
primelor tulburări prin ptevehire. 
Prevenirea aterosclerozei se face 
prin modul de Viață rațional din 
toate punctele de vedere. Multă 
atenție deci la alimentație, la pro
gramul de muncă, odihnă și relaxa
re. evitarea unor factori din mediu, 
ca fumatul, alcoolul. încordarea, ten
siunea nervoasă, care pot contribui 
la apariția șl agravarea atefoscîefo- 

zei. De reținut că alcoolul este unul 
din factorii aterogeni; consumul iui 
constant. în timp, duce inevitabil la 
sclerozarea vaselor, acesta fiind nu
mai Unul dih efectele ltii tele mai 
nocive. Fumul de tutun acționează 
si dl îh mod nefavorabil asupra va
selor de sihge. Tinerii trebuie sâ 
ctinoaseă din timp aceste riscuri 
pentru a nu deprinde obiteiUri care 
se vor răsfrînge asupra propriei lor 
sănătăți și vieți.

Modul de alimentație — he spune 
conf. dr. Lucia ANGHELfisCU, de 
ta Clinica de nutriție și boli ftietâbo- 

lice din Timișoara, cunoscut specia
list in acest domeniu —- este cel mai 
eficient mijloc de prevenire a mai 
mult de jumătate din bolile cronice 
degenerative, inclusiv cele cardio
vasculare. In unele afecțiuni, alimen
tația reprezintă adevărate medica
mente. dieta înlocuind cu slicces 
substanțele chimice conținute în atit 
de bogatul arsenal farmaceutic. 
Este suficient să amintim că tulbu
rările metabolice legate de alimen
tație (obezitate, diabet, hipertensiu
nea arterială șl Iii general bolile 
cardiovasculare, crOsteftea grăsimilor 
— dislipeftiii și a urâților — hiper- 
tirieemii din sînge) aU devenit în 
țările cu Un hivel de trai crescut 
din ce in ce mai frecvente, afectînd 
aproximativ jumătate din populație.

Sint citeva argumente convingă
toare. cred, pentru a adopta o atitu
dine conștientă, un mod rațional de 
Viață și de alimentație.

Și pentru ca în acest sezon există 
posibilitatea uhei mai mari diversi
ficări a menu-urilor. nc vom referi 
în primul rind la rolul legumelor și 
al fructelor în echilibrarea structurii 

âlimehtelOf consumate, Iii păstrarea 
sănătății. Stiidii și Cefcetări între
prinse în ultimii 15 ani au demon
strat că fibrele vegetale conținute 
în diferite legume, fructe, cereale 
au un rol deosebit de important in 
prevenirea mtlitor boli. între altele 
prin ameliorarea tranzitului intes
tinal. Consumul de legume, fructe, 
cereale (sub fOrnta piinli integrale 
saU a celei cu un Conținut deosebit 
de bogat in tărîțe) Contribuie la pre
venirea undr boli SaU tulburări cum 
siftt cancerul de colon, colonul iri
tabil. apendicita crohică, constipațiâ, 
hemoroizii, obezitatea, aflată la ori
ginea- multor afecțiuni, cardiopatia 
ischemică, dislipemlile. litiaza bilia
ră, cariile dentare etc.

O atenție specială trebuie acordată 
repartizării meselor pe parcursul 
zilei. Se recomandă trei mese prin
cipale pe zi. si nu tina singură, ciifn 
am constatat, că au procedat mulți 
din pacienții hoștfi. Intre aceste 
mese principale se v’or intercala 
două gustări, care în acest Sezon 
este bine să fie alcătuite din legume 
și fructe. In cazUl Unei singure 
mese, tîrziu seara, asimilația Se va 
face defectuos și semnele linor tul
burări digestive nu vor întirziâ să 
apară. Cantitățile de alimente con
sumate zilnic vor fi in funcție de 
efortul fizic făcut. eVitindu-se exce
sele care duc la creșterea greutății 
corporale.

In munca noastră de educație Sa
nitară. in întreprinderi cU mult tine
ret. în școli și universități, căutăm 
să convingem de ce. este recortlân- 
dabil să măninci dimineața — cei 
mai multi diti pacienții noștri ne 
spun că nu pot minca nimic dimi
neața. dar beau 0 cafea si fumează 
o țigară. Obicei nesănătos pentru că 
determină secreții gastrice cu toi 
important în apariția afecțiunilor 
digestive. Organismul trebuie hrănit 
dimineața corespunzător pentru â 
avea energia necesară desfășurării 
activității din timpul Zilei. Masa de 
prînz VA fi mai consistentă, iar seâta 
măi moderată, pentru ca digestia să 
nu influențeze negativ odihna prin 
somn.

Elena MANTII

Factorul hotăritor al noii revoluții agrare
(Urmare din pag. I) 
ne, in orice domeniu, dacă nu se pre
ocupă să fie permanent la curent, 
să-și perfecționeze și să-și ridice 
gradul de cunoștințe profesionale și 
tehnice, rămine in urmă și nu-si 
poate Îndeplini in bune condiții sar
cinile încredințate, oricit de multă 
bunăvoință ar avea !“.

Se vorbește, azi. despre policalifi
care si în agricultură. Pehtfu Câ și 
in acest domeniu este important Câ 
un singur om să fie pregătit pentru 
a pUtea să indeplihească mai multe 
profesii deodată. Dar. pentru fie
care, o profesie de bază este învă
țătura continuă. Această profesie 
universală, de a Învăța fără între
rupere, de a fi la curent cu tot ceea 
oe este nou în țară și în lume, in 
domeniul tău de activitate, absolut 
obligatorie pentru siderurgist ca si 
pentru electronist, pentru modic saU 
pentru profesor, devine tot mai mult 
o cerință imperioasă și pentru agri
cultor. Fie că este cooperator, me
canizator. tehnician, inginer sau 
oercetător științific, omul muncii 
din agricultură trebuie să învețe 
fără încetare. Omului muncii din 
agricultură i se cere. azi. voință, 
fermitate, tenacitate, conștiinciozita
te. Și i sd cere, desigtir, o etică pro
fesională înaintată. Dar, in prezent, 
a fâce dovada unei etici profesio
nale ihaintate înseamnă, întii’ și 
ifttîi, a înțelege răspunderea in 
muncă in deplin consens cu exigen
țele actltale și de perspectiva, cu ni
velul atins, ih fiecate domeniu de 
activitate, pe plan național și inter
național. tnsdamnă. de fapt, a înțe
lege aoeste făspUnderi și a acționa 
în spiritul lor. Ceea oe presupune 
nU doar bunăvoință, ci și învățătură 
înaltă, știință înaltă. Secretarul, ge
neral al partidului sublinia în acest 
sâns: „Numai cu bunăvoință nti se 
face nimic. Este tin lucru important 
bunăvoința, dar fără știință nu se 
pot rezolva lucrurile 1"

Știința nu este însă un fotoliu în 
care cineva să se așeze și. fluturind 
o diplomă, să declare că este com

petent, o dată pentru totdeauna. 
Știința este Uh proces dinamic, me
reu in consens cu spiritul vremii. 
cU cerințele fiecărei etape; este Un 
drum continuu, fărâ stații si fără 
halte, un drum de muncă, de învă
țătură. A invăța mereu, fără între
rupere, este o condiție de bază pen
tru ă Stăpîrtî țtiința. peHtrU a aplica, 
îh profesia ta, în munca ta. cele mai 
noi cuceriri ale cunoașterii umane. 
Iată de ce probletna ridicării nive
lului profesional, al cunoștințelor 
generale ale tuturor lucrătorilor din 
agricultură se cete a fi mai bine 
soluționată decit pină acum. Atit 
pentru cooperatori, cit și pentru in
gineri, pentru ceilalți specialiști din 
atest important domeniu al econo
miei naționale.

Revoluționarea modului de a gîndî. 
dfi a munci al oamenilor care lu
crează în agricultură presupune asi
gurarea unei strinse legături între 
știință și conștiință. A revoluționa 
înseamnă a schimba in sehs con
structiv. A schimba oamehii si. prin 
ei, a schimba felul de a mtlhci. re
zultatele muncii, realitățile dintr-Un 
loc sau altul. Specialiștii! care vine 
să lucreze intr-o unitate agricolă, 
bunăoară, nu se .*ișaZă“ la de-a 
gala. Modiil ospitalier în care ii pri
mesc oamenii este o Invitație încre
zătoare. nu îtiâă și un semn că îh 
locitl respectiv toate lucrurile sînt 
rezolvate. Poate că în locul respec
tiv nU sîht asigurate irtCă toate con
dițiile pCHtrU ca Vnuhca să se des
fășoare în spitittll științei celei mal 
avahfeăte. Și af fi o gfâvS etoare să 
considere că nu el. ci alții trebuie 
să rezolve aresta probleme. Sau să 
deplihgă. cU o dare neputincioasă 
din umeri, „lipsa condițiilor", cînd 
tocmai rolul său este de a lUbtâ 
pentru 6 organizare mai bună, pen
tru introducerea unor metode înain
tate. pentru denunțarea unor men
talități retrograde.

Desigur, dialogul specialistului cti 
știința cea htai avântată nu se pro
duce pe un loc viran. Sînt numeroa
se uhitățile agricole oare, prin pro
ducțiile obținute «n de an. fac do
vada că și-au asigurat toate condi
țiile pentru ca munca să fie de cea 

mâi bună Calitate, pentru ca oa
menii Să aplice, îft activitatea lor, 
cunoștințe înalte. Dar mai sint și 
Unități in care se lucrează la intîm- 
plare. in care lipsesc și organizarea 
științifică a muncii, șl condițiile 
pentru introducerea metodelor agro
tehnice înaintate. Și se mal ihtlmplă 
ea specialiștii din astfel de unităti 
să-țli deplîngă „soarta", sâ dea Vkla 
pe alții că n-au fertilizat, pentru ei, 
Utl loc Viran, să-și căineze ih fața 
„drobului de sare" propria teamă de 
ratare, iminentă cind o aștepți cu 
brațele încrucișate, imposibilă cînd 
pui umărul să îndrepți lucrurile. 
Unii dintre aoești specialiști gindesc 
Că nu-i cazul „să se lege la cap fără 
Bă-1 doară" și. drept urmare, se su
pun rutinei pe care o întîlnesc in
tr-un joc sau altul și din care ac
ceptă să-și facă un paravan perso
nal. Prin atitudinea lor intăresc ru
tina, îi dau „girul" diplomei univer
sitare. așa incit din oarrteni ai pro
gresului, cum ar trebui să fie. ajung 
să ee teamă de progres. Și să-i ba
reze calea.. Societatea i-a pregătit 
pentru a deveni promotori ai știin
ței, dar ei nu reușesc decit să mi
meze știința.

Noua revoluție agrară înseamnă 
calitate, productivitate. eficientă, 
înseamnă știință și conștiință. Și în
seamnă deplina angajare a tuturor 
lucrătorilor pămîntului, dar cu deo
sebire a specialiștilor, in bătălia 
pentru recolte mari. Pentru că gin- 
durile, convingerile, oricit ar fi de 
înaintate, ca și cunoștințele, oricit 
ar fi de inalte. nu valorează nimic 
daCă nu sînt subordonate muncii; 
dacă fiii se regăsesc ih producții din 
oe în re mai mari. Nolla revoluție 
agrafă, ale cărei direcții sint 
trasate cU Clarviziune de partid, 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă câdful 
generos in care se afirmă conștiința 
revoluționară, spiritul revoluționar, 
în care se formează o nouă atitu
dine a oamenilor față de muncă, 
față de răspunderi — condiții abso
lut necesare pentru o agricultură 
modernă, intensivă, de înalt randa
ment.
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în Editura Politică a apărut volumul

„OPERE ALESE"
(1975-1984) 

de DENG XIAOPING
Lucrarea cuprinde rapoarte și cuvintări la congrese fi plenare ale 

P. C. Chinei, la consfâtuirl, precum și declarații și comentarii in core 
sint reflectate politica internâ și externă a Chinei, activitatea P. C. Chi
nez - conducătorul poporului chinez in lupta pentru construirea socie
tății socialiste, '

Competență
(Urmare din pag. I)

INTILNIRE PRIETENEASCA LA AMBASADA R. P. CHINEZE
Cu prilejul apariției In țara noas

tră, în Editura Politică, a volumului 
„Opere alese" ale tovarășului Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative ă Partidului Co
munist Chinez, sîmbătă a fost or
ganizată, de către ambasadorul 
R.P. Chineze la București, o întilnire 
prietenească.

Âu luat parte activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, al altor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, oameni de cultură, 
ziariști.

în alocuțiunile rostite de Wâng 
Jingying, ambasadorul R.P. Chineze 
în România, și de Dumitru Qhișe, 
directorul Editurii Politice, s-a sub
liniat că publicarea în țara noastră 
a volumului „Opere alese" ale tova
rășului Deng Xiaoping oferă Citito
rilor români posibilitatea să cunoas
că o arie largă de preocupări din 
viața poporului chinez prieten, a co
muniștilor Chlhezi privind dezvol
tarea necontenită a tuturor ramuri
lor economiei naționale, a științei, 
artei și culturii, întărirea rolului 
conducător al partidului. în pagi
nile volumului, care înmănunchează 
cuvîntări, rapoarte la congrese și 
plenare ale partidului, convorbiri, 
este înfățișată, în același timp, acti-

vitatea internațională a Partidului 
Comunist Chinez, a Republicii Popu
lare Chineze consacrată păcii șl 
colaborării intre națiuhi, apărării in
dependenței șl suveranității țării.

Vorbitorii au reliefat faptul Că 
editarea, in ultimii ani. în R.P. Chi
neză a unor volume din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a unor lucrări ști
ințifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, pre
cum șl apariția în România a 
„Operelor alese" ale tovarășului 
Deng Xiaoping reprezihtă evenimen
te cu profunde semnificații menite 
să contribuie la o mai pună cunoaș
tere reciprocă între țările și po
poarele noastre, ia întărirea priete
niei tradiționale româno-chineze. A 
fost evidențiat rolul determinant ăl 
înttlnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt, care au conferit conlucrării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chihez. dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză noi di
mensiuni șl un conținut tot mai bo
gat. în interesul ambelor țări și po
poare. al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii îh lume.

(Agerpres)

Cronica zilei
Simbătă dimineața, nava franceză 

„Montcalm"., care a efectuat o vizită 
în portul Constanta, a părăsit apele 
teritoriale românești.

Pe timpul cit s-au aflat în tara

noastră, membrii echipajului au Vi
zitat monumente istorice si obiective 
cultural-turistice din municipiul Con
stanta si de ne litoralul românesc el 
Mării Negre.

.„ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI"

In serviciul dezvoltării economico-sociale
De la instituirea ei și pînă astăzi, 

„Ziua mondială a turismului", ce se 
sărbătorește în fiecare an la 27 sep
tembrie, s-a desfășurat sub semnul 
multor devize, in raport cu spe
cificul momentului și condițiilor. 
Cea din acest an. — hotărită de a- 
dunarea generală a Organizației 
Mondiale a Turismului din anul 1985 
de la Sofia — este un fel de sinteză 
a tuturor. Prin expresie și conținut : 
„Turismul in serviciul dezvoltării".

O. deviză cum nu se poate mai po
trivită pentru ceea ce este și ceea* 
ce trebuie să fie turismul în viața 
economlco-soclală a fiecărei națiuni. 
Ca factor în serviciul dezvoltării ge
nerale a fiecărei țări, turismul re
prezintă el insușl un produs și o ex
presie a dezvoltării țării respective 
și totodată un factor menit să con
tribuie tot mal puternic și mai efi
cient la creșterea prosperității. Pe 
lingă importantul său rol social și 
politic — ca mijloc major de cu
noaștere intre popoare, de apropiere 
și înțelegere internațională, de edu
cație și cultură — turismul se afir
mă tot mai puternic ca un factor în
semnat de dezvoltare a fiecărei țări. 
Prin crearea de locuri de muncă. 
Prin pregătirea forței de muncă. 
Prin crearea de resurse pentru pro
gresul economico-social al țărilor cu 
potențial turistic.

Deviza din acest an a Zilei mon
diale a turismului, care este însăși 
esența acestei activități — „Turis
mul în serviciul dezvoltării" — are, 
în cazul țării noastre, o puternică 
acoperire în fapte. întreaga politică 
de stat a României față de turism 
are ca obiectiv fundamental dezvol
tarea cît mai puternică a acestuia, 
valorificarea cît. mai eficientă a bo
gatului potențial de care dispune 
țara noastră, pentru ca turismul să 
contribuie tot mal mult la crearea 
de resurse pentru prosperitatea ge
nerală a patriei.

O simplă privire pe harta țării 
este suficientă pentru a dovedi 
preocuparea față de dezvoltarea tu
rismului. prin orientările conducerii 
partidului, personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin marile in
vestiții ale statului, care au făcut ca 
astăzi principalele bogății turistice 
ale țării să fie tot mai bine puse în 
valoare. O privire ce arată că în 
crearea bazei materiale necesare va
lorificării potențialului turistic al tă
rii s-a adaptat, practic, principiul 
dezvoltării în „amfiteatru", princi
piul dezvoltării armonioase.

Prima și cea mai importantă la
tură a acestui „amfiteatru" a consti
tuit-o țărmul însorit al Mării Negre 
— litoralul. Puține țări din Europa 
se pot mîndri cu construirea într-un 
timp atît de scurt — mai puțin de 
20 de ani — a nu mai puțin de 12 
stațiuni. Adevărate orașe ale odih
nei și sănătății, adevărate constela
ții arhitectonice, ele înconjoară ca un 
colier țărmul românesc al Mării Ne
gre. Numele acestor constelații ? Au 
ajuns larg cunoscute in lume : Nă
vodari, Mamaia, Eforie Nord. Efo
rie Sud, Costineșt.1, Olimp, Neptun, 
Jupiter. Cap Aurora, Venus. Saturn 
și oraș-Mangalia. O singură cifră 
spune totul despre această uriașă 
„uzină de sănătate" creată de socie
tatea noastră pentru a îndeplini 
două misiuni la fel de importante : 
de a servi sănătatea omului, de a 
servi dezvoltarea țării. Ele pot primi 
anual. In toate tipurile de capaci
tăți construite, peste 3,5 milioane de 
turiști români și străini.

A doua treaptă a „amfiteatrului" 
turistic al țării noastre o constituie 
baza materială creată pentru dezvol
tarea turismului balnear, turismul 
destinat exclusiv sănătății omului. A 
avea peste 130 de stațiuni curative 
de interes național și local, care va
lorifică „apele tămăduitoare ale lui 
Hercule", cum numeau romanii Băi
le Herculane, înseamnă a avea o 
inestimabilă bogăție. Care, prin po
litica de investiții promovată de stat, 
sint valorificate tot mai bine. Stau 
mărturie numeroasele stațiuni apă
rute în ultimii 20 de ani pe harta 
țării sau modernizarea celor mai

vechi. Prin stațiunile sale balneo- 
climatice ca Felix, Herculane, Tuș- 
nad. Vatra Dornei, Călimănești-Că- 
ciulata, Eforie Nord, Mangalia, Eu* 
ziaș — ca să Cităm numai cîteva — 
România se înscrie în rindul țărilor 
cu una din Cele mai puternice și mai 
eficiente baze materiale pentru tu
rismul balnear.

A treia latură a „amfiteatrului" o 
reprezintă baza materială creată 
pentru dezvoltarea turismului mon
tan și practicarea sporturilor de 
iarnă. Eforturile de investiții făcute 
de stat și în acest domeniu s-au 
concretizat și se concretizează în Si
tuarea României pe un loc de frun
te in Europa în dezvoltarea acestui 
turism aflat și la propriu și la fi
gurat la înălțime. Stațiuni ca Poia
na Brașov, Sinaia, Predeal, Păltiniș, 
Vidra. Semenic, Durău, — ca să ci
tăm iarăși numai pe cele mai repre
zentative — și-au creat sau sînt pe 
punctul de a-și crea, prin baza ma
terială de care dispun, prin echipa
rea moderna proprie practicării 
sporturilor de iarnă, prin condițiile 
naturale, „cărți de vizită" egale sau 
aproape egale cu ale celor mai re
numite. stațiuni de acest fel.

...Am trecut în revistă, în linii 
mari, cîteva din înfăptuirile țării 
noastre pentru dezvoltarea turismu
lui, care ilustrează convingător că de
viza din acest an a Zilei mondiale a 
turismului — „Turismul în serviciul 
dezvoltării" — reprezintă pentru 
România nu un obiectiv de moment, 
ci o politică de stat, o strategie care 
a dovedit și va dovedi și mai mult 
rolul important pe care turismul îl 
are și trebuie să-l aibă. în egală 
măsură, în dezvoltarea armonioasă 
și sănătoasă a poporului, în dezvol
tarea mai puternică ecdnomică șl 
socială a țării. Un obiectiv pentru 
care, în concepția politică a țării 
noastre, dezvoltarea este sinonimă 
cu pacea, iar pacea reprezintă con
diția dezvoltării.

,C. WMESCU

A conduce competent, operativ și 
eficient înseamnă a asigura prin e- 
forturi personale. prin antrenarea 
eforturilor tuturor — nu este antre
narea una din principalele funcții 
ale conducerii ? — rezolvarea tutu
ror problemelor oare mai cauzează 
neindeplinirea planului de producție. 
Aceasta îndeamnă a avea capacitated 
să sesizezi probleme nodale, să exer
ciți un control riguros asupra rezol
vării lor —nu este controlul una din 
funcțiile de primă însemnătate ale 
conducerii 1 — astfel incit soluționa
rea lor operativă să deschidă drum 
spre optimizarea generală a activității 
de producție, spre creșterea eficientei 
economice. Unitatea de măsură a 
competenței cadrelor de conducere, 
a celorlalți specialiști din ministere 
și centrale trimiși să impulsioneze 
activitatea unităților nu mai trebuie 
apreciată, cum eronat se mal obișnu
iește, prin numărul de zile stat în 
unitățile respective. „Ce ajutor vreți 
să mai dăm unor unități, cînd 
adjunctul de ministru ori directorul 
de centrală au stat luni de zile 
acolo 7“ — se spune adeseori. Dacă 
tovarășii respectivi au stat luni de 
zile în Unitățile cu probleme și pro
blemele n-au fost totuși rezolvate 
înseamnă că. efectiv, au stat, că 
n« au aoționat ca niște conducători 
competenți ți eficienți pentru rezol
varea lor. Metoda aceasta de a tri
mite cît mai mulți oameni să ajute 
întreprinderile, fără ce în urma lor 
să apară rezolvări definitive și de
cisive. este o „grefă" falsă, care 
aduce mal mult rău decît bihe și 
ea trebuie evaluată prin prisma 
unui criteriu unic — eficiența.

A conduce competent și eficient >» 
această perioadă înseamnă a impri
ma activității de conducere o cali
tate certă, măsurabilă si verificabilă 
în rezultatele zilnice. Aprecierea 
strategică făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentă Vizită 
de lucru in județul Galați — „Caii- 
t tea, calitatea și iar calitatea re
prezintă problema fundamentală a 
construcției socialista și comuniste 
în țara noastră" — se Cere Înțeleasă 
în toată profunzimea ei. Evident că 
ea vizează asigurarea calității pro
ducției. dar poate fi asigurată undeva 
o muncă de calitate, o producție de 
calitate fără o conducere a activi
tății cu metode științifice și nu 
prin simple cerințe, pentru reali
zarea unei înalte calități ? înalta 
calitate este șuma tuturor calităților 
pe care trebuie să le întrunească un 
conducător în actul conducerii : în 
luarea deciziilor, in activitatea de 
organizare și coordonare a muncii, 
în prospectarea pieței, în promo
varea cadrelor, în educarea perso
nalului și nu în ultimă instanță in 
autoeducarea sa — ca pedagog, Că 
om do conducere. Acolo unde aceste 
calități se regăsesc în determinarea 
calității activității economice, ca 
problema fundamentală a actului de 
conducere, rezultatele validează tn 
mod strălucit atit calitatea intrinse
că a produselor, cît și competitivi
tatea lor pe piața externă, cit șl 
calitatea actului de conducere. Iar 
acolo unde calitatea este privită nu
mai Ca un efect al tehnicii, al teh
nologiei. cu tot rolul lor determi
nant. rezultatele nu sint in măsură 
să confirme, astfel ca activitatea de 
conducere rămine datoare in esența 
ei calității actului de conducere.

A conduce competent și eficient 
>n această perioadă înseamnă a avea 
capacitatea, știința, arta — nu Sînt 
toate acestea trăsături fundamentala 
ale conducătorului ? — de a deter
mina, prin metodele folosite, prin 
deciziile luate, pe toți oamenii să-și 
facă datoria, să muncească Ia para
metrii maximi ai puterii lor. „Dacă 
vreți să verificați cit de eficient 
este un director, cit de apreciat este 
el de oameni, cit de competente sînt 
deciziile IU! — ne spunea zilele tre
cute un sociolog al producției — in- 
trebați-1 cum stă cu disciplina, cile 
absențe nemotivate are. cum i.$i

t V
11,30 Telex
11,33 Lumea copiilor • Emisiune reali

zată In colaborare cu consiliul 
județean Teleorman ai Organiza
ției Pionierilor • Telefilmoteca de 
ghiozdan (color). „Eroii nu au 
vîrstă". Producție a studioului de 
film TV. scenariul : FranciSc 
Munteanu. Regla : Dan Mironescu. 
Episodul 13

13.40 Din cununa cîntecului românesc. 
Muzică populară

13.00 Album duminical (parțial colori
14,50 Însemne ale unui timp eroic (co

lor). Porturi dunărene : Giurgiu
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
10,20 Tara mea azi (colori. Epocă de 

glorii, epocă de fapte revoluțio
nare. Documentar realizat în ju
dețul Mehedinți

19.40 Cintarea României (color). Oma
giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare

și eficiență
realizează contractele. De ce spun 
acest lucru ? — a continuat sociolo
gul. Pentru că ara constatat pe bază 
de studii că mulți directori și pre
ședinți de consilii ale oamenilor 
muncii continuă să creadă Că asigu
ră armonizarea relațiilor cu oamenii, 
antrenarea lor la problemele grele 
cu care se confruntă nUmaj prin 
formulări de sarcini, prin di
rective si ședințe. Acolo unde 
cadrele de conducere asigură dialo
gului cu oamenii un conținut deschis, 
sincer, bazat ne preluare de idei și 
pe transpunerea lor in decizii, pe 
eficiența in ambele sensuri, acolo 
problema datoriei față de producție 
se transformă într-un act de con
știință și într-un act de conducere. 
Calități proprii in esență sistemului 
autoconducerii muncitorești",

A conduce competent și eficient 
înseamnă a sta in egală măsură cu 
fața la problemele curente, dar ș> 
Ia cele de perspectivă. Această ce
rință. care reprezintă cheia de boltă a 
muncii de conducere, se materializea
ză în întreprinderile noastre intr-lin 
mod paradoxal. Cu orice director de 
centrală, de întreprindere ai sta de 
Vorbă se plînge deîndată de greută
țile cu care se confruntă, de lipsa 
de timp, de complexitatea proble
melor cătota nu le mâi dă de cap. 
A spune că respectivele cadre de 
conducere nu se confruntă șl nu tre
buie să se rohfrunte cu asemenea 
probleme ar însemna să negăm în
săși menirea conducerii. Un studiu 
efectuat de un specialist în știința 
conducerii de la Academia de științe 
economice București în 20 de cen
trale și 80 de întreprinderi cu în
trebarea : „Cît timp acordați iii ac
tivitatea de conducere problemelor 
curente șl cit celor de perspectivă?" 
s-a soldat cu un răspuns pe cît de 
sincer, ne atît de nefiresc: 7ă la 
sută problemelor curente șl 25 la 
sută celor de perspectivă. Un ase
menea răspuns nu mai necesită, 
credem, comentarii, Dâr pentru eta
pa în care ne aflăm — cea a Închi
derii activității de producție pe anul 
1987 și pregătirii temeinice a celei 
pe 1988 — el impune reconsiderări 
profunde. A nu gîndi In perspectivă 
înseamnă a compromite din start 
calitățile tâle individuale de condu
cător și pe cele ale actului de con
ducere în ansamblu. Dacă toate 
programele prioritare inițiate pen
tru buna desfășurare ă activității 
în economia noastră, adevărate stra
tegii de durată mai scurtă sau mai 
lungă — precum cele privind pro
movarea progresului tehnic, moder
nizarea producției, creșterea produc* 
tîvității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, pro
movarea mai activă a exportului, 
reducerea cheltuielilor materiale 
ș.a. — ar fl fost urmărite șl aplicate 
cu rigurozitate, atît în cadrul fie
cărei întreprinderi, cît și pe ansam
blu, am vorbi astăzi nu despre recu
perarea restanțelor, despre perfec
ționarea radicală a activității de 
conducere, ci despre situarea econo
miei noastre la un stadiu mult su
perior, care să permită o abordare 
Superioară a cerințelor față da un 
nou salt calitativ. Cine pierde din 
vedere perspectiva — se spune pe 
bună dreptate — nu rezolvă bine 
nici problemele curente !

Pe amplificarea și accentuarea 
acestor laturi calitative ale condu
cerii — ca să reafirmăm încă o dată 
cerința primordială formulată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu •— acti
vitatea de producție in economie 
poate și trebuia să treacă cu succes 
cele trei examene ale acestui an da 
care vorbeam la începutul comenta
riului de față. Poate și trebuia pen
tru că este nevoie mai mult ca ori- 
cînd câ factorul de conducere să lu
creze cu toate „motoarele din plin", 
să prefațeze, prin rezultatele obți
nute. mările perfecționări pe care 
le va deschide etapa viitoare — 
etapa unor noi prefaceri revoluțio
nare in domeniul autoconducerii 
muncitorești pe care le va promova 
Conferința Națională a partidului.

eu consiliul culturii și educației 
socialiste si ou Comitetul de OUI* 
tură și educație socialistă al ju
dețului Mehedinți

20.20 Film artistic ; „Un olntec de Iu
bire" (Colori

21.40 Invitația Bub cupola Circului (co
lor)

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului
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ăo.oo Telejurnal
20.20 viata economică
20.35-Tezaur folcloric (color)
20.50 școala și misiunea ea de educa

tor comunist a) tinerel generații. 
Documentar

21,00 Roman-foileton (color) : „Sărea 
pămîntului". Ecranizare a roma
nului cu același titlu de Gheorghl 
Markov. Producție a studiourilor 
sovietice, premieră pe tară. Tn 
distribuție : Kirll Lavrov, Rofla 
Pavlova, Ivan pereverzev, Mihail 
oiuszki, Natalia Fateeva. Regia : 
Iskander Hamraev. Episodul 2

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programu'ui

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL.- S£ APROPIE ORA MECIURILORRETUR

Se apropie ora meciurilor retur 
din prima etapă a cupelor europene, 
iar amatorii de fotbal așteaptă re
zultate cit mai bune din partea celor 
cinci reprezentative ale noastre. Cu 
jocul său strălucitor și eficient. 
Steaua se prezintă drept mare favo
rită pentru calificarea în turul al 
doilea al „Cupei campionilor". Ți- 
nind seama de valoarea fotbalului 
din țările de unde provin echipele 
adverse, numai Bayern MUnchen (cu 
Sredeț Bulgaria) și F.C. Porto (cu 
Vardar Iugoslavia) au mai obținut 
scoruri atît de concludente cum a 
realizat Steaua în fața echipei M.T.K. 
Ea cea dinții evoluție a sa în com
petițiile europene, ambițioasa for
mație Victoria București va dobîndi 
cu multă probabilitate calificarea în 
turul secund al „Cupei U.E.F.A.". 
Dat fiind avantajul de un gol la ac
tivul lor, nu ne îndoim că atît Uni
versitatea Craiova, cît și Sportul 
studențesc vor acționa cu toată de
cizia pentru a-și apăra șansele de 
calificare.

Desigur, iubitorii fotbalului doresc 
o performanță din partea echipei 
Dinamo București în competiția eu
ropeană nr. 2. adică în „Cupa cupe
lor". Despre meciul de Ia Malines, 
se știe că el s-a desfășurat în con
diții mai puțin obișnuite, decisiv în 
privința acelui 1—0 obținut de gazde 
fiind superioritatea lor numerică, 
„realizată" prin eliminarea unui ju
cător român (Movilă). în minutul 45. 
Printre ziariștii noștri prezenți la 
Malines a fost unanimă părerea că 
Dinamo București n-ar fi pierdut, 
dacă ar fi jucat întreaga partidă în 
„11". La masa presei, am întrebat 
clțiva ziariști belgieni din Malines, 
Charleroi și Bruxelles dacă în cam
pionatul belgian s-a petrecut vreo-

dată o eliminare cum a fost aceea 
dictată de arbitrul spaniol Aspitarte 
împotriva lui Movilă, pentru „trage
re de timp" la... o aruncare de la 
margine. Mi-au răspuns negativ și 
le-am relatat că nici în campionatul 
român n-am pomenit ceva asemănă
tor. Se vede treaba că, în loc de 
vreun penalti sau de vreun gol „din 
ofsaid", arbitrul alesese calea elimi
nării unui bucureștean. de la început 
fiind vizați Cămătaru, jucătorul cel 
mai temut de gazde, și fundașul 
liber (Movilă), a cărui absență din 
joc ar fi dereglat desigur apărarea 
noastră și ar fi favorizat atacul in 
valuri pe centru, spre poarta lui Mo- 
raru. Ne punem întrebarea : dacă 
arbitrul era imparțial, pentru ce nu 
a sancționat la fel de dur și pe 
gazde ? De exemplu : faulturile suc
cesive. toate intenționate, ale olan
dezului Rutjes asupra lui Cămătaru 
— unele fără ca mingea să fie pe a- 
proape I — nu trebuiau sancționate 
cu mai mult decît „un simplu fluier 
de lovitură liberă", cum de altfel 
s-a și scris tn unele ziare locale 7

Pe scurt, cum arată această echi
pă F.C. Malines sau K.V. Mechelen 
(în flamandă) ? Este o echipă belgia
nă bună în ansamblu, alcătuită mai 
ales din jucători robuști, cărora le 
este specifică o angajare fizică pu
ternică. mergind pină la intimidarea 
adversarului. însăși tactica de joc a 
formației are în vedere forța corpo
rală a fotbaliștilor ce o compun. 
Consemnez că Dinamo București n-a 
fost luată pe nepregătite în această 
privință. Dimpotrivă, jucătorii ro
mâni, mai tehnici decît adversarii, 
au pasat mult balonul, temperind 
avintul acestora și pregătind cu gri
jă diferitele faze ale jocului, tn plus, 
fotbaliștii noștri s-au comportat

bărbătește în fața acțiunilor dure de 
intimidare ; chiar și atunci clnd au 
rămas in „zece", iar arbitrul parcă 
uitase de cartonașe, poate și pentru 
că iși făcuse de-acum „norma". To
tuși. printre alte urme, ale acestei 
atitudini, să nu uităm că Rednic și 
Mateuț, loviți, n-au mai jucat 
de-atunci în campionatul nOBtru na
țional.

Să nu se creadă cumva că valoarea 
echipei F. C. Malines se reduce la pu
terea fizică $1 combativitatea jucă
torilor. Această formație, cu proas
pete veleități europene, deține buni 
fotbaliști in rîndurile sale, dintre 
care se disting Leo Clijters. un fel 
de „libero" In fața fundașilor cen
trali la recentul meci Bulgaria — 
Belgia, rol Re care-1 joacă și la 
Malines ; Preud’Homme — rezervă 
la naționala belgiană, numai pentru 
că in poartă se află renumitul Pfaff; 
De Wilde și Ohanna. tehnicieni șl 
buni lansatori ai lui De Boer, gol- 
geterul echipei. Acest Pieter De 
Boer, înalt, puternic și foarte bă-

TENIS. Proba de dublu mixt din 
cadrul concursului internațional de 
tenis al armatelor prietene de la So
fia a fost ciștlgată de cuplul român 
Daniela Moișe — Adrian Marcu. În
vingător cu 6—3. 7—6. in finala 
cu perechea Fileva — Șinarenko 
(U.R.S.S.). In finala probei feminine 
jucătoarea bulgară Manuela Maleeva 
a învins-o cu 4—6. 6—1, 6—3 pe sora 
sa Katarina. La masculin pe primul 
loc s-a clasat Orlovski (U.R.S.S.) 
care l-a întrecut în finală cu 7—6, 
3—6, 6—4 pe bulgarul Lazarov.

HANDBAL. în cadrul turneului 
internațional feminin de handbal de 
la Vilnius, echipa R.D. Germane a

COMUNICAT DE PRESĂ
privind vizita oficială a tovarășului Constantin Dăscălescu,

prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România,

RABAT 26 (Agerpres). — Tovară
șul Constantin Dăscăleseu, prlm-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a efectuat o Vizită 
oficială in Regatul Maroc, la invita
ția primului ministru al guvernului a- 
cestei țări, Azeddine Laraki, în peri
oada 23—26 septembrie 1987.

In cursul vizitei sale, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România a fost primit de 
regele Marocului, Hassan al II-lea.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost 
transmise regelui HasSan al II-lea al 
Marocului un mesaj cordial de prie
tenie împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate po
porului marocan prieten, <

Mulțumind pentru mesajul primit, 
regele Hassan al îl-lea a rugat 
sâ se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
și cele mai btlhe urări de sănătate șl 
fericire personală și tot mai multe 
succese poporului român prieten.

în timpul convorbirilor oficiale 
dintre primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
primul ministru al Regatului Maroc, 
care ș-au desfășurat intr-o atmos
feră de caldă prietenie și înțelegere, 
a fost dată o înaltă apreciere con
tribuției hotârîtoare pe care legătu
rile personale de prietenie și respect 
reciproc, intilnirlle șl convorbirile 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și regele Hassan al II-lea 
al Marocdiui le au pentru dezvol
tarea șl diversificarea continuă a 
excelentelor relații Statornicite Intre 
cele două țări,

în cursul convorbirilor, oet doi 
prim-miniștri au procedat la o ana
liză aprofundată a stadiului actual 
al relațiilor bilaterale îh toate do
meniile de activitate și au făcut un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

Cei doi prlm-miniștrî au constatat 
cu Satisfacție evoluția pozitivă a 
schimburilor comerciale româno-ma- 
rocatie și au reafirmat voința lor 
fermă de a acționa Iii comun pentru 
lărgirea Și diversificarea tot mai pu
ternică â acestor schimburi în 
scopul dublării volumului lor pină la 
sfîrșitul acestui deoenlu.

Pe baza rezultatelor obținute pină 
în prezent in domeniul colaborării 
economice ți tehnice, mal ales in 
domeniile construcțiilor portuare, al 
cercetărilor geologice și asistenței 
tehnice, cel doi prlm-mlhiștrl au 
convenit să se continue și să se am
plifice prospectarea posibilităților 
existente prin negocieri intre minis
terele de resort, instituțiile speciali
zate și firmele comerciale In Ve
derea identificării și realizării de 
noi proiecte de Cooperare, in special 
în sectoarele construcțiilor portuare, 
de drumuri șl căi ferate. Industrial, 
geologic, al pescuitului, precum și în 
alte sectoare de interes comun.

Cele două părți au convenit să ia 
toate măsurile necesare in scopul de 
a asigura continuarea șl Îndeplinirea 
într-un ritm accelerat a proiectelor 
în curs, in conformitate cu progra
mul stabilit Și au reafirmat hotărirea 
lor de a dezvolta și diversifica con
lucrarea între cele două țări pe baza 
avantajului reciproc și de a fare 
totul pentru consolidarea $1 extin
derea cooperării in alte sectoare de 
interes comun.

In acest scop, cei doi prim-mi
niștri au semnat un Acord pe termen 
lung privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice și intensifica
rea schimburilor comerciale.

Principalele rezultate ale convor
birilor și măsurile convenite pentru 
dezvoltarea șl amplificarea cooperă
rii economice și a schimburilor co
merciale bilaterale au fost consem
nate într-un protocol, semnat de cel 
doi prlm-mlnlștrl la încheierea vi
zitei.

Cele două părți au exprimat satis
facția pentru intrarea in vigoare « 
Convenției privind evitarea dublet 
impuneri asupra veniturilor și au 
hotărit. să se procedeze, in viitorul 
apropiat, la schimbul instrumentelor 
de ratificare ale Acordului asupra 
garantării șt promovării investițiilor, 
a Convenției de asigurări sociale ți 
Acordului de cooperare in domeniul 
pescuitului oceanic.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
rolul important pe care va trebui 
să-1 joace in viitor Comisia mixtă 
interguvernamentală de cooperare 
economică și tehnică în toate dome-

tăios. constituie o amenințare pen
tru poarta adversă la meciurile de 
pe terenul propriu, însă după păre
rea noastră, aproape fiecare acțiune 
a sa este o înlănțuite de faulturi în 
atac. Ele n-au prea fost sancționate 
de arbitru șl l-am admirat pe Mo
rarii că le-a făcut față foarte bărbă
tește.

In final. Ia întrebarea dacă Dina
mo poate elimina pe Malines vom 
răspunde afirmativ. Da, bucureștenii 
dispun de mijloacele necesare aces
tui rezultat. Presupunem că miercu
rea viitoare Ia București, atunci clnd 
adversarii nu vor mai fi în superio
ritate numerică. Dinamo București 
are posibilitatea să cîștige. să clștige 
în condiții de sportivitate fotbalis
tică.

Valeriu MIRONESCU
Azi. în divizia A Ia fotbal.
în cadrul etapei a 6-a a campio

natului diviziei A la fotbal se vor 
desfășura astăzi, 27 septembrie, ur
mătoarele meciuri : A.S.A. — C.S.M.* 
Suceava ; F.C. Argeș — Universitatea 
Cluj-Napoca ; Petrolul — Oțelul ; 
Flacăra — Rapid ; F.C. Olt — Poli
tehnica Timișoara ; F.C.M. Brașov — 
Corvinul. Toate partidele vor Începe 
la ora 16,00.

întrecut cu scorul de 26—21 (14—îl) 
formația R.S.S. Lituaniene, iar 
echipa R.S-F.S. Ruse a dispus cu 
24—23 (10—14) de selecționata de ti
neret a U.R.S.S.

POLO. La bazinul Dinamo din 
Capitală se desfășoară un turneu 
contind pentru Cupa campionilor 
europeni la polo pe apă. Partidele 
disputate in prima zi s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Dinamo 
București — Polytechnic Londra 
14—6; C.N. Barcelona — Poly
technic Londra 11—2.

Astăzi de la ora 11 are loc întîl- 
nirea dintre Dinamo București și 
C.N. Barcelona.

în Regatul Maroc
niile de conlucrare intre cete două 
țări.

Părțile au apreciat cu satisfacție 
că extinderea și intensificarea Co
laborării în domeniile științei și cul
turii, artei, presei și informațiilor 
reprezintă o contribuție însemnată 
la Întărirea prietehlel și apropierii 
dintre oele două țări, printr-o mai 
bună cunoaștere a istoriei, civiliza
ției și realizărilor obținute de po
poarele român și marocan.

A fost reliefată necesitatea inten
sificării schimbului de vizite intre 
cele două țări la toate nivelurile în 
scopul întăririi legăturilor de priete
nie și cooperare între România și 
Regatul Maroc.

Primul ministru Constantin 
Dăscălescu a vizitat Unele obiective 
economice de interes național. între 
cate portul Nador, construit in co
mun de Specialiștii români și maro
cani. De asemenea, a vizitat obiec
tive economice și social-tulturale 
din Rabat, Fes și Casablanca.

în cursul convorbirilor oficiale a 
fost făcut un schimb de informații 
CU privire la preocupările actuale 
ala României .și Marocului în dome
niul dezvoltării economico-sociale.

Cei doi pfim-minițtti au examinat 
situația internațională actuală, con- 
Statind CU satisfacție existenta unei 
largi identități de vederi asupra 
problemelor abordate. Exprimînd 
profunda lot Îngrijorare în legătură 
cu agravarea continua a situației în 
lume, au relevat amenințarea gravă 
pe care cursa nestăvilită ă Înarmări
lor, șt in primul rind a ceior nu
cleare, prețuim și a celor convențio
nale, o reprezintă, potrivit convinge
rii lor comune, pentru pacea și 
securitatea lumii.

Prim-miniștrii român șt marocan 
eu subliniat că problema fundamen
tală a contemporaneității o consti
tuia oprirea cursei înarmărilor, 
în primul rtnd a celor nucle
are, șl trecerea do urgență, la 
acțiuni concrete, eficiente de dezar
mare, care să ducă la eliberarea ome
nirii de pericolul unui război nu
clear. șl asigurarea dreptului sacru 
al popoarelor la viată, la libertate si 
independență.

Rărțile au afirmat necesitatea ca 
cea de-a 42*a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. să adreseze un 
apel pentru intensificarea eforturi
lor șl acțiunilor tuturor statelor in 
vederea soluționării constructive a 
marilor probleme ale vieții interna
ționale actuale, pentru reglementa
rea problemelor litigioase numai pe 
cale pașnică, prin negocieri.

Exprimînd satisfacția lor pentru 
înțelegerea de principiu intervenita 
intre U.R.S.S. și S.U.A.. colo două 
părți au subliniat necesitatea de a 
sa acționa pentru finalizarea, incă in 
cursul acestui an. a unui acord asu
pra eliminării rachetelor cu rază 
medie de acțiune și oporativ-tactice 
din Europa șl de pe alte continente.

Cel doi prim-miniștri au acordat 
o atenție deosebită situației actuale 
în Orientul Mijlociu, exprimînd 
profunda lor Îngrijorare pentru 
încordarea care continuă să existe 
in această regiune. Prim-mlnlștrii 
român și marocan s-au pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor pe 
plan regional șl internațional pentru

a S0 ajunge la convocarea conferin
ței internaționale de pace in Orien
tul Mijlociu, sub egidă O.N.U., cu 
participarea tuturor părților intere
sate. a Organizației nentru Elibera
rea Palestinei — ca reprezentant 
unic și legitim al poporului palesti
nian —precum și a membrilor per
manent! al COnsiiiulUi de Securitate.

Primul ministru Azeddine Laraki 
a adresat un deosebit omagiu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, gu
vernului și poporului român pentru 
sprijinul constant pe care îl acordă 
cauzei arabe.

Cei doi prim-miniștri au exprimat, 
de asemenea, profunda lor îngrijo
rare față de situația gravă existentă 
în prezent în regiunea Golfului și 
continuarea războiului dintre Iran și 
Irak șl s-au pronunțat pentru înce
tarea imediată a ostilităților și solu
ționarea nasnieă a conflictului pe 
baza rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate.

Cei doi nrim-ministri au exprimat 
preocuparea țărilor lor pentru agra
varea crizei economice mondiale șt 
Înrăutățirea situației economice a 
țârilor in curs de dezvoltare și s-au 
pronunțat pentru intensificarea efor
turilor in vederea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru lichidarea subdezvoltării. în 
acest sens, ei au subliniat necesita
tea ca actuala sesiune ă Adunării 
Generale a O.N.u. să adreseze un 
apel tuturor guvernelor țărilor dez
voltate creditoare, băncilor șl insti
tuțiilor financiare internaționale, și 
In special Fondului Monetar Interna
tional si Băncii Mondiale, de a acțio
na sl adopta măsuri concrete de na
tură să ducă la reglementarea justă 
si echitabilă a problemelor economi- 
C(?-financlare. a politicii de credite și 
dobfnzi. ia soluționarea problemelor 
privind lichidarea datoriilor externe 
care împovărează tot mal mult țările 
în curs de dezvoltare. Cel doi prim- 
minîștri au apreciat, de asemenea, 
necesar să se adreseze tuturor 
statelor chemarea de a se re
nunța la orice măsuri protecționiste 
si discriminatorii, lă orice bariere 
artificiale care împiedică dezvolta
rea normală a comerțului internațio
nal.

Convorbirile oficiale s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de Înțelegere, 
cordialitate și respect reciproc. Cei 
doi prim-miniștri au exprimat 
Erotunda lor satisfacție cu privire 

i rezultatele vizitei și înțelegerile 
convenite, precum și convingerea că 
acestea vor contribui la adineireâ. in 
continuare.- â raporturilor do priete
nie și colaborare între cele două țări 
și popoare.

Primul-ministru ai Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a expri
mat vil mulțumiri pentru Ospitalita
tea Șl primirea cordială, prieteneas
că de care S-a bucurat din partea 
guvernului și a poporului marocan 
si a adresat primului ministru al Gu
vernului Regatului Maroc. Azeddine 
Laraki, invitația de ă efectua o vi
zită oficială în România.

Primul ministru. Azeddine Laraki, 
a acceptat cu plăcere invitația. Data 
efectuării vizitei va fi convenită ul
terior, pe cale diplomatică.

încheierea convorbirilor oficiale
La Rabat s-au încheiat convorbi

rile oficiale dintre primul-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. ri primul ministru al Re
gatului Maroc, Azeddine Laraki.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatele la 
care s-a ajuns șl hotărirea de a ac
ționa cu fermitate pentru finalizarea 
acțiunilor convenite.

S-a apreciat că actuala vizită ofi
cială. desfășurată In spiritul Înțele
gerilor convenite la intllnlfile dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu si 
regele Korean al II-lea. a lărgit per- 

întoarcerea
Stmbătă seara a revenit In Capita

lă tovarășul Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, oare, la 
invitația primilor miniștri ai Repu
blicii Tunisia si Regatului Maroc, a 
efectuat vizite oficiale In aceste țări.

La sorine, pe aeroportul Otopeni, 
primul-ministru a fost întîmpinat 
de tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
vtceprlm-ministru al guvernului, de 
alți membri ai guvernului.

cinema
• Pădurea de fagi : GR1VITA 
(17 08 58) - 9; 11,13: 13,30; 15,45; 18: 20
• A doua varianta : POPULAR 
(35 15 17) - 13: 17; 19
B Cuibul de viespi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19
B Secretul Iul Bachus : LUMINA 
(14 74 18) - 9; 11: 13.15: 15.30: 17.45; 
20. FERENTARI (80 49 83) — 13: 17.15: 
19,30
• Cu miinile curate ; Alo, aterizează 
străbunica t DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 13: 18.15
• Haiducii Iul Saptecai. Răzbunarea 
haiducilor : PACEA (71 30 85) — 9: 12: 
18.15: 18J0
• Păcală : VIITORUL (10 67 40) — 15: 
18.13
• B. D. in alertă : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11: 13: 15.15: 17.30:
19.45
• Luptătorul cu sabia : BUZESTr 
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Waterloo : COTROCENI (49 48 48)
- 15: 18
• Castane verzi : TIMPURI NOI 
(15 81 10) - 9: 11: 13.15: 15.30: 17.45: 
20
• Faraonul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9: 12; 15.30: 19
• Program special pentru copii și ti
neret 1 DOINA (16 33 38) — 9; 11: 13: 
13; 17: 19
• Medalion Peter O’Toole : SCALA 
(11 03 72) - 9: 11.45: 14.30: 17.15: 20

vremea
Institutul de meteorologic șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins Intre 27 septembrie, 
ora 21 — 36 septembrie, ora 21. In 
țară : Vremea se va răci. Cerul va fl 
variabil, cu innorărl mai accentuate. în 
regiunile estice și sud-estice, iar la în
ceputul intervalului și in nordul tării. 
Se vor semnala ploi care vor avea si 
caracter de aversă, pe alocuri in estul 
țării, iar la Începutul Intervalului șl 
in bordul țării. Vlntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări, 
din sectorul sudic la Început, Iar apoi 
din nord In regiunile estice, cu viteze

spectivele conlucrări! multilaterale 
româno-marocăhe, a permis Identifi
carea de noi căi și modalități pentru 
valorificarea mai bună a posibilități
lor pe care le oferă economiile ce
ior două țări, in interesul popoarelor 
român și marocan, al cauzei păcii, 
securității si colaborării în lume.

La încheierea convorbirilor au fost 
semnate documente privind intensi
ficarea colaborării economice reci- 
proc-avanta joase.

Rezultatele vizitei, ale eon vorbiri
lor sînt consemnate intr-un comuni
cat adoptat de ambele părți, care se 

> dă publicității.

în Capitală
A fost prezent Abdelaziz Bennis, 

însărcinatul cu afaceri ad-interlm al 
Regatului Maroc la București.

★
La plecarea de pe aeroportul din 

Rabat, primul-ministru român a fost 
salutat călduros de primul-ministru 
marocan, de membri al guvernului, 
de alte persoana oficiale marocane. 

(Agerpres)

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Gaițele — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Contrabasul — 10.30 : (sala A- 
telier) : Cartea lui lovită — 10 ; Intre 
patru ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 88 75, sala Studio) : Recital de 
pian Dana Sandru — 17,30
• Opera Română (13 18 37) : Poves
tea micului Pan — 11 ; Don Quijote
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. N. 
Băleescu 2) : Povestea soldățelului 
de plumb — 10,30 : Vlnzătorul de pa
sări — 18.30
41 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dia
loguri — 10,30 ; Ctntec despre mine 
însumi — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări 
Cu Nichlta Stănescu" — recital ex
traordinar Leopoidina Bălănuță — 
11 ; Diavolul și bunul Dumnezeu — 
18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ! Joc 
Ciudat după «căpătat — li ; Ana-Lia 
- 19
• Teatrul „c. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
10 ; Simple coincidente — 19
• Teatrul satirlc-muzleal ,.C. Tăna- 
se" (15 56 78. grădina Boema) : Băr
batul fatal — 19

Intre 40 pină la 70 kilometri pe oră. 
Iar ia munte pină la 80 kilometri ne 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 8 si 18 grade In prima 
noapte, apoi între 2 șt 12 grade, izolat 
mal coborlte in nordul tării șl In de
presiunile intramontane. iar cele ma
xime Intre 15 si 25 de grade, mai ridi
cate In prima zi In regiunile sudice. 
Local In nordul tării, depresiuni intra
carpatice șl In subearpatl in ultimele 
nopți se va produce brumă. La Bucu
rești : Vremea va fi normal de caldă 
Ia început, apoi se va răci. Cerul va fi 
favorabil ploii slabe. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 14 șl 18 
grade. în prima 'noapte, apoi Intre 7 
și 10 grade. Temperaturile maxime vdr 
fi cuprinse Intre 19 șl 24 de grade, mai 
ridicate în prima zi.
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Inițiativele si demersurile României,
9 9 *

ale președintelui Nicolae Ceausescu 
— contribuții remarcabile la făurirea

9

unei lumi mai bune și mai drepte
ARTICOLE Șl COMENTARII DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Propunerile și considerentele României socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu referitoare la problemele majore care preocupă ome
nirea continuă să fie amplu evidențiate de mijloacele de informare in 
masă de peste hotare. Sînt astfel reflectate poziția constructivă a Româ
niei, demersurile românești privind dezarmarea, în primul rînd dezarmarea

nucleară, soluționarea conflictelor și tensiunilor din diferite zone ale pla
netei, edificarea unei noi ordini economice mondiale, juste și echitabile.

Ziare, reviste șl agenții d'e presă înfățișează, de asemenea, realizările 
remarcabile ale poporului român pe calea progresului economic și so
cial, îndeosebi in perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Redînd extrase din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia 
marea adunare populară 'din muni
cipiul Galați, ziarul sovietic 
,.PRAVDA“ subliniază : România 
socialistă s-a pronunțat și se pro
nunță cu toată fermitatea pentru 
eliminarea totală a armelor nuclea
re și susține propunerile Uniunii 
Sovietice privind eliminarea aces
tora pină in anul 2000. România 
— se arată — salută situația nouă 
care s-a creat in urma înțelegerii 
recente dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii cu 
privire la semnarea unui acord 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice. Se menționează, 
în context, că țara noastră consi
deră această înțelegere și perspec
tiva semnării unui asemenea acord 
ca un eveniment de însemnătate 
istorică și iși exprimă speranța și 
dorința ca acest acord să fie sem
nat in cel mai scurt timp, aceasta 
răspunzind intereselor tuturor po
poarelor. inclusiv ale poporului so
vietic și poporului american.

Poporul român, a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, iși expri
mă nedumerirea și chiar îngrijo
rarea față de declarațiile unor oa
meni politici de răspundere din 
cîteva țări europene in legătură cu 
dorința lor de a continua să acțio
neze pentru dezvoltarea armelor 
nucleare, relatează, la rindul său. 
agenția T.A.S.S. Citind. în conti
nuare, din cuvintare agenția redă 
aprecierea că este necesar să se în
țeleagă că securitatea, independen
ța și libertatea statelor nu sînt le
gate de arma nucleară. Acestea 
sînt legate de distrugerea armelor 
nucleare, de dezarmarea conven
țională, de înfăptuirea securității 
europene, a unor relații noi, demo
cratice între state.
Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu — evidențiază 
agenția CHINA NOUA — a salutat 
acordul sovleto-american privind 
eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune ca un eveniment de 
însemnătate istorică și și-a expri
mat speranța și dorința ca acest 
acord să fie semnat in cel mai 
scurt timp, dat fiind că el răspun
de intereselor tuturor popoarelor, 
inclusiv ale poporului sovietic și 
poporului american. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat nece
sitatea ca țările europene să acțio
neze cu toată hotărirea pentru a 
contribui la realizarea și semnarea 
acestui acord, subliniază agenția.

Președintele României a lansat 
chemarea ca popoarele europene, 
muncitorii. țăranii, intelectualii, 
toate categoriile sociale, toate cla
sele sociale, toți oamenii politici, 
partidele politice, forțele religioa
se, toți cei cărora le este dragă 
viața, le este dragă existența copii
lor, să-și unească forțele și să ac
ționeze împreună pentru o Europă 
fără arme nucleare, pentru o lume 
fără arme nucleare, pentru o Euro
pă cu mai puține arme convențio
nale. o Europă a colaborării egale 
între toate națiunile continentului, 
pentru o lume egală pe planeta 
noastră.

într-o amplă cuvintare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ară
tat că țara sa se pronunță pentru 
soluționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu pe calea tratativelor, 
pentru o conferință internațională 
sub egida O.N.U. care să ducă Ia 
rezolvarea in primul rînd a pro
blemei palestiniene, la asigurarea 
unei păci trainice și juste în aceas
tă regiune, subliniază agenția ku- 
weitiană KUNA.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
relevă agenția, a cerut Iranului și 
Irakului să aplice în practică re
zoluția Consiliului de Securitate 
cu privire la încetarea focului și a 
atras atenția că prelungirea ostili
tăților, precum șt prezența militară 
străină in regiune pot duce la a- 
gravarea serioasă a conflictului.

Informînd despre primirea se
cretarului general al Consiliului 
Național al P.C. din India, agenția 
T.A.S.S. relevă că in cadrul întii- 
nirii s-a, evidențiat importanța 
participării egale a tuturor state
lor la soluționarea marilor pro
bleme ce confruntă omenirea. A 
fost subliniat rolul deosebit ce re
vine țărilor în curs de dezvoltare 
și nealiniate, care sînt nemijlocit 
interesate intr-o politică de inde
pendență, de colaborare și pace. în 
același timp, s-a reliefat însemnă
tatea dezvoltării colaborării dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
bazate pe respectarea strictă a 
autonomiei și dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili de sine stă
tător linia politică, ștrategia și tac
tica revoluționară.

Consacrând un amplu articol re
lațiilor țării noastre cu țările ara
be, revista „AL AFKAR", care a- 
pare in Liban, evidențiază : „Isto
ria dă prioritate cooperării, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
un creator de istorie". Principalul 
rol în dezvoltarea relațiilor Româ
niei cu țările arabe în ultimii 20 
de ani revine președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care a efectuat 
vizite oficiale rodnice în majori
tatea țărilor arabe, relevă revista.

Idees roumaines 
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Relațiile dintre România și lu
mea arabă — se arată in conti
nuare -- se bazează pe principiile 
generale ale democrației în rapor
turile internaționale, pe acele 
principii care reflectă indepen
dența si suveranitatea națională, 
libertatea și egalitatea între na
țiuni, respectul reciproc față de is
toria popoarelor, de valorile mate
riale și spirituale. înțelegerea și 
fraternitatea, dreptul tuturor națiu
nilor de a participa la viața inter
națională pe baze egale și juste.

România a fost primul stat so
cialist care a propus organizarea 
unei conferințe internaționale pri
vind Orientul Mijlociu în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, la 
care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale A- 
mericii, precum și alte state care 
pot să-și aducă contribuția la pro
cesul de pace în regiune, subli
niază revista. De asemenea, se a- 
rată că România s-a pronunțat în 
nenumărate rînduri pentru înceta
rea războiului dintre Iran și Irak, 
retragerea trupelor în interiorul 
granițelor naționale și reglemen
tarea problemelor litigioase dintre 
cele două țări pe căi pașnice, la 
masa tratativelor.

în ceea ce privește situația din 
Liban, scrie „Al Afkar", România 
consideră că este necesar ca forțele 
israeliene să se retragă necondi
ționat din această țară, să se a- 
jungă la reconcilierea națională a 
tuturor forțelor politice și sociale 
libaneze in vederea asigurării uni
tății, independenței. suveranității 
naționale, integrității teritoriale a 
țării și neamestecului in afacerile 
interne libaneze. Totodată, este 
subliniată poziția președintelui 
României potrivit căreia negarea 
dreptului la autodeterminare a al
tui popor este de natură să pună în 
pericol independența și suverani
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tatea propriului popor, nici un 
popor neputind fi cu adevărat liber 
și independent atunci cînd asu
prește și neagă dreptul la libertate 
și independență. al altui popor.

România, se subliniază în articol, 
militează cu perseverență pentru o 
soluționare politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, pentru reali
zarea unei păci globale, juste și 
durabile, care să conducă la retra
gerea Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate după 1967, și la re
zolvarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului său la 
autodeterminare, inclusiv crearea 
unui stat palestinian independent, 
la garantarea independenței, inte
grității teritoriale și suveranității 
tuturor statelor din regiune.

Revista libaneză de limbă fran
ceză „LE COMMERCE DU LE
VANT" a publicat, la rîndul său, 
un amplu articol, intitulat „Idei 
românești pentru «lumea a treia»", 
în care se evidențiază :

România consideră necesare pro
movarea între țări a unor relații 
bazate pe respectarea independen
ței, suveranității, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, cit și 
trecerea la înfăptuirea de trans
formări in mecanismele economice 
internaționale — respectiv siste
mul de prețuri, credite, dobînzi și 
altele —, totul în cadrul juridic 
și instituțional al economiei mon
diale.

România — arată revista — se 
numără printre promotorii coope
rării economice și colaborării inter
naționale. în 1975 ea a elaborat și 
propus un document intitulat „Po
ziția României cu privire la in
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale", difuzat ca 
declarație în timpul celei de-a 7-a 
sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. Acest document, 
amintește revista, relevă că unul 
dintre principalele obiective ale 
instaurării unei noi ordini econo

mico internaționale este eradicarea 
subdezvoltării, a diferențelor din
tre nivelurile economice ale sta
telor lumii și subliniază necesita
tea dezvoltării forțelor de produc
ție din toate țările,, prin crearea 
unei industrii naționale active, 
dezvoltarea agriculturii, a trans
porturilor și a celorlalte sectoare 
ale activității economice. Precizînd 
că dezvoltarea forțelor de produc
ție trebuie să se bazeze în special 
pe eforturile fiecărui popor, pe 
mobilizarea potențialului său ma
terial și uman, documentul evi
dențiază rolul foarte important ce 
revine colaborării internaționale, 
concepută astfel îneît să susțină 
aceste eforturi, să asigure un aju
tor material, financiar, cit și faci
lități comerciale pentru țările mai 
puțin dezvoltate.

Ideile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, reliefînd 
caracterul anacronic al cursei 
înarmărilor și al cheltuielilor mili
tare crescînde, arată, totodată, că 
dezarmarea este, un mijloc de ac
celerare a dezvoltării și de dimi
nuare a dezechilibrelor, subliniază 
articolul, reldvînd în continuare : 
Cursa înarmărilor în lume detur
nează importante fonduri de la sco
pul lor firesc — dezvoltarea, pro
gresul și bunăstarea popoarelor.

România — se arată mai departe 
— se pronănță ferm pentru o re
glementare globală a problemelor 
subdezvoltării, pentru o nouă or
dine economică mondială, consi- 
derînd necesară în acest scop con
vocarea unei conferințe interna
ționale sub auspiciile O.N.U., care 
să reunească atît țările in curs de 
dezvoltare, cît și țările dezvoltate 
și care să ajungă la acorduri. ac
ceptabile asupra tuturor probleme
lor, inclusiv datoriile țărilor in 
curs de dezvoltare.

România se pronunță, de ase
menea, pentru restructurarea sis
temului monetar și financiar inter
național și pentru convocarea unei 
reuniuni internaționale în acest 
scop.

Așa cum afirmă președintele 
Nicolae Ceaușescu, problemele sub
dezvoltării, ale noii ordini econo
mice mondiale sînt probleme nu 
numai economice, ci mai ales po
litice. Ele reclamă o abordare nouă, 
politică, în conformitate cu necesi
tatea instaurării de relații noi ba
zate pe egalitate și echitate, care 
să favorizeze progresul fiecărei 
economii naționale și al econo
miei mondiale în ansamblul ei.

Propunind un vast program de 
acțiune ce prevede măsuri Immedia
te, vizînd frînarea deteriorării si
tuației economice internaționale — 
și măsuri de perspectivă, cum ar fi 
restructurarea sistemului econo
mic internațional și așezarea lui 
pe principii noi de egalitate, scrie 
in încheiere revista, președintele 
Nicolae Ceaușescu, România por
nesc de la convingerea că tradu
cerea în viață a acestor măsuri ar 
fi de natură să aducă o contribuție 
de seamă la relansarea activității 
economice și la revitalizarea pro
cesului de dezvoltare în lume, la 
consolidarea stabilității economice 
și politice, a păcii și securității.

Revista pakistaneză de limbă en
gleză „MEDIA" publică un articol 
însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sînt prezentate 
inițiative și demersuri ale Româ
niei, personal ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în domeniul re
lațiilor externe, evidențiindu-se 
faptul că acestea au asigurat țării 
un binemeritat prestigiu pe arena 
internațională.

Prezentînd realizările de presti
giu ale României, cotidianul egip
tean „AL AKHBĂR" subliniază că 
marile succese obținute de po
porul român în cele mai diferite 
domenii de activitate sg leagă ne
mijlocit de activitatea neobosită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, de 
eforturile sale consacrate ridicării 
nivelului de trai material și spiri
tual al tuturor cetățenilor țării.

Este evidențiată, de asemenea, 
politica externă a României de 
amplă colaborare și înțelegere in
ternațională, consacrată păcii, 
prosperității și progresului general 
al popoarelor, promovată sub di
recta conducere a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Săptămînalul costarican „UNI- 
VERSIDAD" a consacrat un arti
col realizărilor economice și în alte 
domenii ale țării noastre în anii 
care au trecut de la revoluția de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din 
august 1944, cu precădere în peri
oada de cînd în fruntea partidului 
și a statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt reliefate contribuția deose
bită a României, eforturile vizînd 
soluționarea unor probleme majore 
ale lumii contemporane — instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale, buna vecinătate, so
luționarea pe cale politică, prin 
negocieri a tuturor litigiilor dintre 
state, relația dezarmare-dezvoltare.

(Agerpres)

BELGRAD

Plenara C.C. al U.C.I.
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat lucrările celei 
de-a 10-a plenare a C.C. al U.C.I., 
care a examinat unele aspecte poli- 
tico-ideologice si sarcinile comuniș
tilor în respectarea cadrului consti
tutional si a legalității. în cadrul 
dezbaterilor a luat cuvîntul Boșko 
Krunici, președintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

C.C. al U.C.I. a hotărit să accele
reze pregătirile în vederea conferin
ței U.C.I., care urmează să aibă loc 
Ia începutul anului viitor.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cuba

HAVANA 26 (Agerpres). — La 
Havana s-au desfășurat lucrările 
Plenarei C.C. al P. C. din Cuba, care 
a examinat asipecte ale dezvoltării 
economico-sociale a țării. în înche
iere a luat cuvîntul Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, informează agenția 
Prensa Latina.

Consultări în Consiliul 
de Securitate 

privind reglementarea 
conflictului dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager- 
press). — Membrii Consiliului de 
Securitate al O.N.U. au avut o nouă 
rundă de consultări oficiale în pro
blema reglementării conflictului din
tre Iran și Irak. Secretarul general 
al Q.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a declarat reprezentanților presei că 
a informat consiliul asupra evoluții
lor survenite după convorbirile pe 
care le-a avut la New York cu mi
niștrii de externe ai celor două țâri 
aflate- in conflict. El a precizat că 
nici una dintre părți nu respinge re
zoluția 598 a Consiliului de Secu
ritate, care cheamă la încetarea fo
cului, în prezent punîndu-se proble
ma unor precizări și clarificări din 
partea ambelor state. Consiliul de 
Securitate, a arătat Perez de Cuellar, 
dispune de elementele necesare a- 
doptării unei decizii și îi revine sar
cina de a hotărî asupra măsurilor ce 
se cer întreprinse. La New York a 
avut loc, de asemenea, o întîlnire a 
miniștrilor de externe ai celor cinci 
state membre permanente ale Consi
liului de Securitate — U.R.S.S.. 
S.U.A., Anglia. Franța, R. P. Chineză 
— cu secretarul general al O.N.U.. 
Javier Perez de Cuellar. într-o de
clarație dată publicității se relevă că 
scopul urmărit de Consiliul de Secu
ritate îl constituie încetarea conflic
tului dintre Iran și Irak. Membrii 
permanenți ai Consiliului consideră 
că aplicarea rezoluției 598 reprezintă 
singura bază pentru o reglementare 
cuprinzătoare, justă, onorabilă și 
trainică a conflictului.

Cei cinci membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate și-au ex
primat sprijinul lor deplin fată de 
demersurile secretarului general al 
O.N.U. pentru aplicarea acestei re
zoluții. Ei și-au subliniat, de aseme
nea, hotărirea de a acționa în con
sens pentru găsirea modalităților si 
mijloacelor de aplicare a rezoluției 
amintite a Consiliului de Securitate.

încheierea Conferinței internaționale pentru denuclearizare, 

pace și solidaritate din Asia și zona Pacificului
PHENIAN 26 (Agerpres). — în ca

pitala R.P.D. Coreene s-eu încheiat 
lucrările Conferinței internaționale 
pentru denuclearizare. pace si soli
daritate din Asia si zona Pacificului. 
Ia care au luat parte reprezentanți 
din peste 50 de tari, printre care și 
România.' în documentul final este 
subliniată poziția în favoarea adop-

Aspră condamnare a politicii regimului 
rasist sud-african

HARARE 26 (Agerpres). — Africa 
de Sud nu are dreptul să fie parte 
a comunității internaționale civili
zate atît timp cit în această țară le
gea este cea a rasiștilor — a de
clarat primul njinistru Zimbabwean. 
Robert Mugabe, în cadrul lucrărilor 
conferinței internaționale de la Ha
rare „Copiii, represiune si legea 
apartheidului din R.S.A.", informea
ză agenția Ziana.

închisorile sud-africane sînt înțe
sate de copii, care, în condiții civili
zate, ar trebui să fie prezenți în 
școli în vederea pregătirii pentru 
viitoarele atribuții și responsabilități 
ca cetățeni ai tării lor — a spus 
premierul zijnbabwean.

și controlate de Centrul de dirijare 
a zborului de la sol, in colaborare 
cu cei doi membri ai echipajului 
— Iuri Romanenko și Alexandr 
Alexandrov.

CONVORBIRI POLONO-AMERI- 
CANE. l,a Varșovia a avut loc, 
simbătă. o primă rundă de convor
biri între Wojciech Jaruzelski, pre
ședintele Consiliului de Stat al
R. P. Polone, si vicepreședintele
S. U.A.. George Bush, sosit într-o 
vizită oficială în Polonia. S-a pro
cedat la un schimb de păreri asu
pra principalelor probleme ale re
lațiilor dintre oeîe două țări. De 
asemenea, au fost abordate proble
me privind situația Internațională 
actuală, cu precădere tematica de
zarmării si a colaborării dintre 
state cu orinduiri social-polîtice di
ferite,

COOPERARE REGIONALA. în 
capitala Mexicului au luat sfirșit 
lucrările primei reuniuni regionale 
în domeniul producției agricole. 
Participanții s-au pronunțat pen
tru intensificarea cooperării regio
nale în sprijinul programelor na
ționale vizînd creșterea producției 
agricole și dezvoltarea sectoarelor 
agrozootehnice.L

Schimb de mesaje intre președintele 
Rnmâniei si secretarul general al O.N.O.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Gh. Cercelescu transmi
te : Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost 
transmise secretarului general ' al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, un 
salut cordial, precum și urări de suc- 
c-s în activitatea sa de înaltă răs
pundere.

Mulțumind pentru mesaj, secreta
rul general 'al, O.N.U. a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, salutări cordiale, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală. iar poporului 
român — urări de noi succese pe 
calea dezvoltării economico-sociale.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat admirația și respectul fată 
de activitatea prodigioasă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, față

Cu privire la rezultatele ședinței ordinare a Consiliului 
Militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
PRAGA 26 (Agerpres). — în peri

oada 24—26 septembrie 1987 a avut 
loc, la Praga, în Republica Socialis
tă Cehoslovacă, sub președinția oo- 
mandantului-șef al Forțelor Armate 
Unite, mareșal al Uniunii Sovietice 
V, G. Kulikov, ședința ordinară a 
Consiliului Militar al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările ședinței au luat parte 
membrii Consiliului militar, precum 
și persoane cu funcții de răspundere 
din ministerele apărării ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia și din organele de conducere 
ale Forțelor Armate Unite.

Consiliul militar a analizat rezul-

NAȚIUNILE UNITE

DEZBATERILE DE POLITICĂ GENERALĂ
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Gh. Cercelescu transmite: 

Problemele dezarmării. îndeosebi a celei nucleare, ale stingerii foca
relor de încordare din lume și depășirii crizei economice mondiale con
tinuă să domine dezbaterile Adunării Generale a O.N.U.

Președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, a făcut apel la comunitatea 
internațională să ajute țara sa să-și 
păstreze integritatea teritorială, uni
tatea și independența națională. Con
flictul din Liban a împins deja țara 
într-o criză economică ce afectează 
însăși structura sa socială și — pen
tru prima dată — populația este a- 
menințată de spectrul foametei — a 
spus el. Vorbitorul a arătat că este 
convins de necesitatea ca Națiunile 
Unite să abordeze conflictul din 

lentul Mijlociu nu individual, ci 
global, întrucît pacea în această re
giune este indivizibilă.

Eliminarea totală a rachetelor cu 
rază medie de acțiune va deschide 
o nouă eră în relațiile internaționale 
— a declarat ministrul de externe 
al Olandei, Van den Broek. care a 
exprimat satisfacția țării sale față 
de recenta înțelegere de principiu 
realizată de U.R.S.S. și S.U.A. în 
aceist domeniu. Vorbitorul a arătat 

tării unor măsuri concrete, care să 
ducă la atenuarea tensiunii din Asia 
Si bazinul Oceanului Pacific.

într-o rezoluție referitoare la pro
blema coreeană se afirmă sprijinul 
fată de propunerile constructive ale 
R.P.D. Coreene vizînd reunificarea 
pașnică a patriei si asigurarea păcii 
fn Peninsula coreeană.

Regimul minoritar rasist de la 
Pretoria nu este cu adevărat intere
sat într-un dialog democratic care 
să conducă la o tranziție a puterii, 
a declarat,,în cadrul unei conferințe 
de presă la Harare, Oliver 'Tambo. 
președintele Congresului Național 
African (A.N.C.)' dezmințind zvonu
rile privind, desfășurarea de convor
biri secrete între A.N.C. și autorită
țile sud-africane.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Comisia pentru relațiile economice 
a Parlamentului vest-european. or
gan consultativ al C.E.E.. a adoptat 
o rezoluție în caro solicită instituirea 
unui „control strict" asupra schim
burilor comerciale ale țărilor comu
nitare cu Africa de Sud.
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NEGOpiERI. La Geneva 
tinuât, săptămîna aceasta, 
rile sovieto-americane cu 
la armele nucleare și 
După cum menționează 
T.A.S.S., s-au desfășurat 
biri în toate cele trei _ . 
lucru — cu privire la rachetele nu
cleare cu rază medie de acțiune ; 
cu privire la armamentele strate
gice ofensive, precum și în legătu
ră cu armele spațiale.

PARLAMENTUL DIN SRI LAN
KA a extins pentru o nouă perioa
dă de 30 de zile starea de urgență, 
în vigoare din 1983, ca urmare a 
unor tulburări interne.

JONCȚIUNE. La 26 septembrie 
s-a realizat joncțiunea dintre 
nava automată de transport „Pro- 
gress-32“ și complexul științific 
orbital pilotat „Mir". Procesele de 
„căutare", apropiere, abordare și 
cuplare s-au făcut cu ajutorul in
stalațiilor automate de bord. Toate 
aceste operațiuni au fost urmărite 

de contribuția de seamă a conducă
torului statului român la soluțio
narea problemelor cardinale ale 
omenirii și a dat o înaltă apreciere 
noilor propuneri ale României cu 
privire la dezarmare, la încetarea 
conflictelor militare ' și depășirea 
dificultăților din economia mondială, 
inclusiv a crizei datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

Schimbul'de mesaje a avut loc cu 
prilejul întrevederii dintre ministrul 
afacerilor externe al României, loan 
Totu. conducătorul delegației țârii 
noastre la cea de-a 42-a sesiune a 
Adunării Generale, și secretarul ge
neral al O.N.U. în cadrul convorbirii 
au fost trecute în revistă o serie de 
probleme aflate pe agenda actualei 
sesiuni, relevindu-se necesitatea ca 
ea să contribuie la soluționarea lor. 
la promovarea înțelegerii, colaborării 
și păcii în lume.

țațele pregătirii operative și de 
luptă a Forțelor Armate Unite în 
anul 1987 și a stabilit sarcinile pen
tru pregătirea acestora în noul an de 
instrucție, avind in vedere documen
tul comun al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia privind doc
trina militară și orientarea strict de
fensivă a acesteia, adoptat la Con
sfătuirea de la Berlin a Comitetului 
Politic Consultativ.

A avut loc, de asemenea, un util 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale activității Forțelor Arma
te Unite.

Ședința' Consiliului militar a de
curs într-o atmosferă de prietenie și 
strinsă colaborare.

că, după mai mulți ani, caracterizați 
prin menținerea stătu quo-ului. aoor- 
dul în cauză este primul care are în 
vedere eliminarea unei întregi cate
gorii de arme nucleare, dintre cele 
mai sofisticate, și a apreciat că 
omenirea trebuie să profite de des
chiderea ce i se oferă.

Referindu-se la numeroasele pro
bleme ce confruntă omenirea. în pri
mul rînd riscul unui război nuclear, 
vicecancelarul și ministrul de ex
terne al R.F. Germania, Hans-Die- 
trich Genscher, a chemat comuni
tatea internațională să lupte pe 
toate fronturile, întrucît pacea în
seamnă mai mult decit eliminarea 
conflictelor militare. Vorbitorul a 
apreciat că eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
va întări securitatea în Europa și în 
lume, dar ea nu reprezintă decît o 
etapă pe calea dezarmării. și de 
aceea este esențial ca S.U.A. și 
U.R.S.S. să depună toate eforturile 
pentru reducerea substanțială a ar
mamentelor strategice. Ministrul 
vest-german s-a referit, de aseme
nea, la dificultățile economice pe 
care le întîmpină țările în curs de 
dezvoltare.

Secretarul afacerilor externe al 
Ghanei, Obed Asamoah, a subliniat 
importanța cooperării economice 
multilaterale în sprijinirea eforturi
lor pe care le depun țările africane 
pentru a depăși actualele dificultăți. 
Datoria externă a țărilor africane, 
de 200 miliarde de dolari în 1986 — 
a spus el — împiedică dezvoltarea 
lor. iar deteriorarea . raportului de 
schimb a adus, anul trecut, țărilor 
în cauză pierderi uriașe, de 94 mi
liarde de dolari.

Opțiuni ale noului 
guvern grec

ATENA 26 (Agerpres). — în qadrul 
primei ședințe a guvernului grec, 
premierul Andreas Papandreu a re
afirmat că tara sa va negocia cu 
S.U.A. în legătură cu viitorul bazelor 
americane după anul 1988. cînd ex
piră acordul bilateiral în această pro
blemă.

Pe de altă parte, ei a subliniat că 
eforturile guvernului vor fi orientate 
spre accelerarea ritmurilor de dez
voltare si modernizare a economiei 
naționale si spre creșterea venituri
lor reale ale oamenilor muncii în 
următorii doi ani.

REUNIUNE ENERGETICA. La 
Luanda s-au deschis lucrările reu
niunii Comitetului miniștrilor e- 
nergeticii din statele membre ale 
conferinței de coordonare pentru 
dezvoltare a țărilor din sudul Afri
cii (S.A.D.C.C.). Participant» vor 
analiza rezultatele recentului semi
nar al experților in domeniul ener
geticii, care au elaborat o 
proiecte în acest domeniu.

serie de

centrale
C.G.I.L.,

I

ACORD. Cele trei mari 
sindicale italiene — 
C.I.S.L. și U.I.L. — și-au exprimat 
acordul, cu unele rezerve, față de 
Legea financiară a țării pe anul 
1988, adoptată de guvern. Rezer
vele se referă îndeosebi la unele 
măsuri cu caracter fiscal, la situa
ția forței de muncă și șomaj, pre
cum și la problematica economică 
și socială a sudului Italiei (Mez- 
zogiorno).

I

I
I

NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN 
NOUA ZEELANDA a crescut anul 
trecut cu circa 20 000. în prezent, 
aproximativ 6,8 la sută din popu
lația aptă de muncă din această 
țară nu poate găsi de lucru.
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