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împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
vor efectua o vizită oficială de prietenie

în Republica Populară Bulgaria
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar gerieral al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu vor

efectua, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii

Populare Bulgaria, o vizită oficială 
de prietenie în Republica Popu
lară Bulgaria, în prima decadă a 
lunii octombrie 1987.
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In Intimpinarea conferinței naționale a partidului

VOIVOZI - BIHOR : Noi 
abataje în exploatare

Destoinicia minerilor de la Voi
vozi probează zi de zi responsabi
litatea și rivna cu care acest am
bițios colectiv, fruntaș în întrece
rea socialistă, acționează pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan. Rodul acestei munci te
nace este sugestiv oglindit de fap
tul că fiecare nou abataj planificat 
să intre în exploatare a fost fina
lizat în avans cu cel puțin două 
săptămini. asigurind linia de front 
optimă menținerii unui nivel ridi
cat de extracție. în acest început 
de săptămină, bunăoară. în secto
rul Cuzap a fost încheiată, cu 
două luni înainte, montarea unui 
modern complex mecanizat C.M.A.-3 
de înaltă productivitate. Notabil 
este faptul că, la lucrările de pre
gătiri miniere, planul perioadei care 
a trecut din arest an este depășit 
cu mai bine de 200 metri, ceea ce 
echivalează cu sarcinile unei luni. 
Argumentele măsurilor întreprinse 
sint concludent reliefate de extra
gerea peste prevederi, de la în
ceputul anului, din subteran și ca
riere a 121 000 tone lignit, pre
cum și de îndeplinirea integrală, 
la nivelul stabilit, a tuturor celor
lalți indicator» de plan. Fructificind 
la un nivel superior tehnica din
dotare și experiența de care dis
pun, minerii de la Voivozi sînt 
ferm hotăriți să îndeplinească pla
nul anual la producția fizică în 
intimpinarea Conferinței Naționale 
a partidului. (loan Laza).

VASLUI : Rezultate 
ale acțiunii de modernizare 

a producției
Hotărîte să întîmplne Conferința 

Națională a partidului cu noi suc
cese de prestigiu, colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinde
rile industriale ale județului Vaslui 
acționează stăruitor și cu bune re
zultate pentru continua înnoire și 
modernizare a proceselor tehnolo
gice și a producției. în acest an 
au fost aplicate peste 800 de ma
suri din programele de organizare 
și modernizare a întreprinderilor, 
între care noi tehnologii, a căror 
eficiență în valoarea producției 
marfă se ridică la peste un miliard 
lei. De menționat că aceste mă
suri au vizat atît sporirea produc
tivității muncii și ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produ
selor, cît și reducerea cheltuielilor 
totale de producție, care au fost 
mai mici cu 186 milioane lei față 
de aceeași perioadă a anului pre
cedent. Se remarcă în această im
portantă acțiune colectivele între
prinderilor de materiale izolatoare 
și Combinatului de fire sintetice 
din Vaslui, de produse abrazive, 
de elemente pneumatice și aparate 
de măsură, de rulmenți din Bîr- 
lad, fabricii de utilaj complex din 
Huși. (Petru Necula).
TIRGU MUREȘ : Exportul

— exemplar realizat
Unitate reprezentativă a indus

triei noastre electronice si electro
tehnice. întreprinderea „Electro
mureș" din Tîrgu Mureș se pre
zintă în intimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului cu rezultate 
deosebite în întrecerea socialistă. 
La una din realizările de seamă 
ale colectivelor de pe cele trei 
platforme ale unității s-a referit 
inginerul loan Olteanu, directorul 
întreprinderii, care ne-a spus :

— Situind în centrul întregii 
noastre activități îndeplinirea • cu 
precădere a planului la export, lu
crătorii de la „Electromureș" ra
portează că, prin modernizarea rit
mică a proceselor de producție, 
crearea unor ateliere și linii teh
nologice specializate in producția 
de export și realizarea, pe această 
bază, a unor produse de Înaltă ca
litate, în perioada card a trecut 
din acest an au realizat planul la 
export în proporție de 105 Ia sută. 
Aceasta înseamnă că, în perioada 
menționată, colectivul nostru a 
produs și livrat, pe adresa parte
nerilor externi, in plus față de 
sarcinile de plan, importante can
tități de conductori electrici izolați, 
cablaje auto, cordoane electrice și 
produse electrocalorice.

Este de remarcat că. în prezent, 
întreprinderea „Electromureș" are 
pregătită întreaga ofertă generală 
de export pentru anul 1988, peri
oadă în care unitatea va exporta 
noi tipuri de conductori electrici, 
aparataje electrice și produse elec- 
trocasr.ice. (Gheorghe Giurgiu).

SUCEAVA : Economii 
materiale și energetice 
In intimpinarea Conferinței Na

ționale a partidului, colectivele de 
lucrători din unitățile economice 
sucevene acționează cu înaltă res
ponsabilitate pentru reducerea mai 
accentuată a consumurilor mate
riale și energetice. In acest scop, 
au fost aplicate o serie de măsuri 
privind reproiectarea unor produ
se pentru reducerea greutății lor. 
adoptarea unor noi tehnologii de 
prelucrare și respectarea riguroa
să a tehnologiilor de fabricație, în
tronarea la fiecare Ioc de muncă a 
unui climat exigent de bună gos
podărire. Acțiunile întreprinse au 
condus la economisirea a 289 tone 
metal, 13 757 tone combustibil con
vențional, 14 938 MWh energie e- 
lectrică și altele. Cele mai mari 
reduceri ale consumurilor normate 
le-au înregistrat oamenii muncii 
de la întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport, întreprin
derea de rețele electrice. Trustul 
antrepriză generală de construcții 
montaj și întreprinderea de repa
rații auto din Suceava, întreprin
derea de prelucrare a lemnului din 
Rădăuți și Uzina de construcții și 
reparații utilaje și piese de schimb 
Vatra Dornei. (Sava Bejinariu).

TIMPUL DE LUCRU
folosit cu maximă eficientă

8

Se poate spune că timpul de 
esențială în buna desfășurare a 
De utilizarea lui cu spirit gospodăresc, cu chibzuință, 
cu maximum de randament depind direct' rezultatele 
obținute de fiecare colectiv de muncă, lată de 
ce secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, accentuează cu fiecare prilej ne
cesitatea întăririi ordinii și disciplinei, a folosirii inten
sive a capacităților de producție. Fiecare oră de lucru, 
fiecare minut folosite din plin — iată comandamentul 
major pus acum în fața tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii din toate ramurile și sectoarele economiei 
naționale.

Rezultatele obținute în producție de o serie de uni-. 
tați economice, aflate in fruntea întrecerii socialiste.

lucru este o resursă 
activității productive.

demonstrează că aceste colective au dobindit o bună 
experiență in utilizarea integrală, eficientă a timpului 
de lucru, că practic aici nu se irosește nici un minut. 
Dar tot atît de adevărat este faptul că sînt încă multe 
unități și chiar sectoare întregi de activitate unde 
timpul de lucru nu este judicios folosit, fiind tolerate 
situații, neajunsuri care generează risipă.

Un lucru trebuie înțeles : angrenajul riguros al eco
nomiei naționale presupune funcționarea ireproșabilă 
a tuturor compartimentelor și sectoarelor sale. Și 
aceasta'deoarece nerealizările datorate' risipei de timp 
dintr-un domeniu sau altul afectează nu numai dome
niul respectiv, ci și alte sectoare. Așadar, folosirea 
integrală, eficientă a timpului de lucru reprezintă o 
condiție obligatorie in fiecare unitate economică, Ia 
fiecare loc de muncă.

LA I.R.EM.O AS. BUCUREȘTI

Prioritățile acestor zile

IA RECOLTARE

Secundele ciștigate nu pot compensa... orele pierdute
Cît timp lucrează efectiv într-un 

schimb un muncitor din secția echi
pament metalic a întreprinderii de 
radiatoare, echipament metalic, o- 
biecte și armături sanitare din Bucu
rești 1 Iată întrebarea Pe care ana 
adresat-o de la bun început condu
cătorului acestui loc de muncă, ingi
nerul Ștefan Cerchez.

— Știm că mai avem rezerve mari 
în această privință, ne-a spus inter
locutorul, care, puse în valoare, ar 
duce la creșterea mai puternică a 
productivității muncii. Le-am inven
tariat ne toate. Știm ce avem de 
făcut. Dar vorba ceea, din 100 de 
lucruri importante, esențial este să-l 
rezolvi pe cel mai important. Altfel 
te risipești în zadar. Noi sîntem 
preocupați de eliminarea locurilor 
înguste la șlefuit, de reducerea trans
porturilor interoneraționale. Dar cel 
mai important lucru pentru noi este 
aprovizionarea ritmică cu materiale. 
Altfel.:.

O mică paranteză se impune. In 
secție am întîlnit importante can
tități de produse neterminate. Cauza? 
Lipsa unor banale garnituri nelivrate 
de către furnizori. Ce înseamnă acest 
lucru ? Simplu : reintroducerea Pe 
flux a produselor pentru finalizare. 
Cu alte cuvinte, transporturi încru
cișate. alte si alte operații, deci timp 
irosit. Dar la greutățile pricinuite de 
unii furnizori si dereglările ne care 
aceștia le pricinuiesc colaboratorilor, 
în ultimă instanță la risipa de timp 
cauzată de livrarea neritmică sau de

slabă calitate a unor produse ne vom' 
mai referi în acest articol.

— Deci încă o dată, tovarășe ingi
ner. cît lucrează într-un schimb un 
muncitor din secția echipament me
talic ?
, — Atît cit este nevoie. Atît cît are 
ceea ce-i trebuie. Necazul este că de 
foarte multe ori muncim în salturi. 
Momentele .de „respire" cauzate de 
lipsa unor materiale alternează cu 
munca îndîrjită. adeseori peste pro-, 
gram, chiar si duminica atunci cind 
avem asigurată materia primă ne
cesară. Noi știm că principala noas
tră datorie este aceea de a livra rit
mic șantierelor tării produsele aș
teptate. Dar nu pot înțelege cum de 
scapă din vedere acest lucru specia
liștii si cadrele de conducere de la 
Combinatul siderurgic Galati si în
treprinderea „Metrom" Brașov, de 
Dildă. care ne pricinuiesc mari, foar
te mari dificultăți nrin nelivrarea la 
'timp■ a unor materiale.

— In acest moment 
creazâ ?

— Haideți să ve.deti 
secțiile de producție.

Prima constatare : în
lier se lucrează din plin. Munca este 
bine organizată la atelierele turnăto
rie. de șlefuit si montai. Se lucrează 
la produsele începute cu două zile 
înainte. La debitare însă mașinile 
mai mult stau decit funcționează. 
Cauza ? Calitatea cu totul necores
punzătoare a benzii subțiri de oțel 
laminată la rece livrată de Combi-

cum ee lu-
„pe viu" în
fiecare ate-

natul siderurgie Galați. Mai exact, 
majoritatea colacilor livrați Drezintă 
diferente de grosimi, iar marginile 
sînt nefolosibile datorită ondulațiilor 
pronunțate.

— Tovarășe inginer. în această si
tuație de ce n-ati refuzat tabla ?

— Cum să o refuzăm ? Credeți că 
pe urmă mai primim alta ? Așa că 
ne chinuim, facem 
mentare pentru a ne 
nile planificate.

Cum se răsfrînge 
respunzătoare a tablei asupra folo
sirii integrale a timpului de lucru 
aveam să ne convingem in atelierul 
uzinaj. Aici, mașini, de înaltă pro
ductivitate. multe dintre ele. reali
zate prin autoutilare. 'lucrează sau 
ar. trebui să lucreze neîntrerupt. Ne 
oprim la mașinile de teșit pentru 
piese ștanțate. O comandă scurtă și 
mașina pornește. Merge circa 30 de 
«secunde, apoi se oprește. Mai exact, 
este oprită.

— De ce. tovarășe inginer?
— Nu este vorba de nici o defec

țiune de funcționare. Am oprit ma
șina deoarece din cauza diferențe
lor de grosime de la banda de oțel 
laminată la rece, piesele sînt rebu- 
tate. Aici consider eu că este pro
blema de fond. Uneori, din cauza 
unor furnizori care nu acordă aten-

eforturi 
îndeplini

calitatea

supli- 
sarci-

neco-

Gheorqhe IONIȚA
(Continuare in pag. a IlI-a)

• Pînă în seara zilei de 27 septembrie, po
rumbul era recoltat de pe 41 la sută din su
prafețele cultivate, soia — de pe 68 la sută, 
sfecla de zahăr - de pe 26 la sută, cartofii 
— de pe 81 la sută. Stadiul lucrărilor impune 
pretutindeni o ți mai puternică concentrare 
a forțelor de la sate pentru stringerea la timp 
și fără pierderi a întregii recolte de toamnă.

0 Cerința esențială a acestor zile o con
stituie organizarea temeinică a activității in 
cimp, folosirea din plin a tuturor foițelor 
umane ți a mijloacelor mecanice, astfel incit 
vitezele de lucru planificate să fie realizate și 
depășite in toate unitățile agricole.

© Pretutindeni, urmărindu-se realizarea 
unor ritmuri de lucru superioare, trebuie să 
se asigure o perfectă corelare intre recoltare 
și transport, pentru ca întreaga producție adu
nată să fie in aceeași zi depozitată in cele 
mai bune condiții.

0 Livrarea in totalitate, în același ritm cu 
recoltarea, a tuturor cantităților de produse 
contractate la fondul de stat constituie o în
datorire patriotică, de mare răspundere pen- 

unitate agricolă, de care acestea 
se achite în mod

tru fiecare 
trebuie să exemplar.

Pentru toți 
agricultură a ... ____........... .
decisivă pentru executarea la timp 
și in cele mai bune condiții a tutu
ror lucrărilor din campania de 
toamnă. Cerința esențiali a «sceștor 
zile o constituie intensificarea Ia 
maximum a ritmului de lucru pe 
toate fronturile, astfel incit pretu
tindeni să se asigure stringerea la 
timp și fără pierderi a recoltei de 
toamnă și, totodată, să se 
baze solide recoltei de 
le păioase din I anul ........
Răspunzînd acestor comandamente 
majore, subliniate cu insistentă cu 
fiecare prilej de secretarul general 
al partidului, lucrătorii ogoarelor, 
toți locuitorii satelor au datoria de

oamenii muncii din 
început o săptămină

pună 
cerea- 
viitor.

0 Pînă în seara zilei de 27 septembrie erau 
semănate in total 43 la sută din suprafețele 
planificate. Insămînțarea cerealelor păioase 
și a celorlalte culturi de toamnă reprezintă 
pentru perioada următoare o acțiune priori
tară, ce trebuie încheiată peste tot numai in 
limitele timpului optim.
• Forțele cele mai importante trebuie con

centrate acum la insămînțarea griului, lucrare 
care, pentru a fi terminată în toate zonele ță
rii pînă cel tirziu la 10 octombrie, trebuie rea
lizată zilnic pe 150 000 hectare.
• Pentru intensificarea la maximum a se

mănatului este esențial ca principalele forțe 
să fie concentrate la recoltarea și eliberarea 
cu prioritate a terenurilor prevăzute să fie se
mănate cu griu și alte culturi.

0 Obținerea unor viteze de lucru superi
oare la semănat necesită in fiecare unitate 
agricolă măsuri ferme pentru organizarea 
activității la arat și la pregătirea terenului in 
schimburi prelungite și in două schimburi, spre 
a se crea semănătorilor un front larg de 
lucru.

0 Specialiștii și cadrele de conducere din 
unități au datoria ca prin prezența perma
nentă in mijlocul mecanizatorilor să asigure 
executarea semănatului la un înalt nivel agro
tehnic.

patriotică de aînaltă răspundere , ______ __ _
se mobiliza exemplar, cu toate for
țele, pentru a raporta în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului 
încheierea la timp și în cele mai 

..bune, condiții a Uilucor lucrărilor 
agricole din campania de toamnă, 

înfăptuirea întocmai a obiective
lor stabilite pentru această perioa
dă impune ca organele și organiza
țiile de partid de la sate, consi
liile populare, consiliile agroindus
triale și conducerile unităților agri
cole să desfășoare o susținută mun-
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că politică și educativă, sarcina lor 
primordială constituind-o acum 
mobilizarea și participarea la mun
ca în cimp a tuturor cooperatori
lor, mecanizatorilor și a celorlalți 

■ locuitori.de Ia sate, asigurind pre
tutindeni derularea întregii activi
tăți la cules și semănat într-un 
climat de ordine și disciplină fer
me. Toate acestea reprezintă condi
ții de bază pentru ca în toate uni
tățile agricole programele de lu
cru stabilite să fie realizate și de
pășite în fiecare zi.

CORESPONDENȚII „SCINTEII"

La îndeplinirea importantelor sarcini care stau in fața industriei noastre siderurgice contribuie cu succes și întreprinderea de mașini-unelte din Suceava. In 
. fotografie - o imagine din secția de montaj Foto : Eugen Dichiseanu

LUMINI SI OAMENI IN APUSENI
N oroc bun“ 1 își spun, trecînd 

unii pe lingă alții. „Noroc 
bun“! ne spun și nouă și le 
răspundem cu aceeași stră

veche formulă de salut, simplă și 
caldă ca inima de miner. Este ora 
15. Ortacii din primul șut și-au în
cheiat, pentru ziua de azi, misiu
nea. Vom intra în mină, deci, cu 
cei ce lucrează după-amiază, cu cei 
pentru care amurgul vine la ora 
15. O ultimă privire aruncată soa
relui — un soare intens, în pupila 
căruia Apusenii își scaldă cu desfă
tare culorile din toată gama de 
ruginiu și galben, și verde a pădu
rilor. „Noroc bun !“ schimbat, la 
gura minei, de ortacii Iui Nicolae 
Gheață. Vasile Ilea, Teodor Circo 
sau Vasile Bite, sună mai adine 
decit o urare de bună ziua. Dubla
tă de priviri luminoase, este un fel 
de parolă a hărniciei, a satisfacției 
pentru datoria împlinită. „Tot ca 
ieri ?“ — întreabă unul din mers. 
„Păi cum ?“ — vine, laconic, răs- 
punsul-interogație, în fapt o con
firmare la superlativ. Aveam să 
înțelegem îndată schimbul de cu
vinte.

Inginerul Dumitru Duțulescu, șe
ful sectorului Musariu I din cadrul 
întreprinderii miniere Barza, ra
portează însoțitorului nostru (di
rector cu producția la nivel de în
treprindere. ing. Nicolae Oprea) că 
ritmul de ieri se menține, că nu 
s-a înregistrat nici o absență, mo
tivată sau nemotivată, că n-au fost 
probleme de nici un fel...

— Ce înseamnă „la fel ca ieri", 
tovarășe Dumitru Duțulescu ?

— Ieri a fost ziua cu cea mai 
mare producție din cursul lunii 
septembrie. Zi-record : am extras 
50 de tone de minereu peste plan. 
Pînă la această dată, am dat peste 
250 de tone peste plan pe luna în 
curs. Ne-am propus să menținem 
ritmul zilei de ieri, mai bine zis 
să nu coborîm sub acest ritm, și 
după cum ați avut prilejul să no
tați, ne-am ținut de cuvînt. Cu 

■ aceste rezultate ne consolidăm, zi 
după zi, locul I pe care-1 deținem 
în întrecerea dintre cele opt sec
toare ale minei.

— Aveți grijă — ii mai taie puțin 
din elan directorul producției — 
aveți grijă : cei de la sectorul Ma
ria, ca și cei de la Ruda, sau de la

Valea Morii țin aproape. Foarte 
aproape ! Știți bine că v-au mai 
luat-o și altădată înainte, tot așa, 
pe uitima sută de metri 1

— De data asta nu-i lăsăm — ne 
asigură șeful de sector.

Si-1 credem pe cuvînt, Ori
cum, le urăm „Noroc bun“ 
minerilor de la Musariu I, 
•> le urăm să nu se lase între- 

cuți de ortacii de la Maria și Ruda 
și Valea Morii, dar, mai ales, sâ-și 
păstreze acest spirit de continuă 
autodepășire, de mobilizare totală 
pentru a realiza producții cît mai 

, mari. „Țării mai multe minereuri 
complexe" — înseamnă sporirea 
bazei de materii prime dintre cele 
deficitare, 
porturilor, 
bătesc, de 
rie efortul 
păși ferm 
voi tării.

— Din cele peste nouă milioane 
lei, valoarea producției suplimenta
re realizate. Ia nivel de oraș, in 
primele 8 luni ale anului — ne spu
sese tovarășul Ionel Vlad. prima
rul orașului Brad — 5 milioane re-

nu sînt mai prejos. Mina 
dat peste 3 000 de tone de 
suplimentar sarcinilor de

inseamnă reducerea im- 
înseamnă un umăr băr- 
miner, sprijinind cu tă- 
economic al tării de a 

înainte, pe drumul dez-

vin întreprinderii miniere Barza. 
Avem peste plan cupru în concen
trate, sulf, zinc, plumb, metale pre
țioase — rodul muncii ortacilor de 
la Barza. Dar nici minerii de la 
cărbune 
Țebea a 
cărbune 
plan.

— Căutam însă, pe chipul dum
neavoastră. bucuria pe care am ci
tit-o pe fetele minerilor, la pre
darea schimbului... Nu prea se ghi
cește, Sau poate vi se par firești 
aceste rezultate și le priviți ca 
atare...

— Firești mi se par, că-i cunosc 
pe oamenii din spatele acestor re
zultate ! Doar am lucrat cot la cot 
cu ei. Și cind lucrurile se desfășoa
ră în mod normal, am capacitatea 
să mă bucur... E. insă, ceva 
mă supără, și — supărare 
bucurie... „Media" se citește, 
babil, pe chipul meu.

Anica FEORESCU 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii

(Continuare in pag. a V-a)

care 
plus 
pro-

ÎNVĂȚĂMÎNTUL
pe coordonatele unei noi calități«,

Realizarea 
cii și vieții . . .. __ .. .. .
cerea României, pînă în anul 1990, 
de la stadiul de țară în curs de dez
voltare la cel de țară mediu dezvol
tată presupun, indubitabil, reali
zarea unei noi calități și in procesul 
de formare și perfecționare a cadre
lor, în acord cu cerințele revolu
ției din domeniul științei, tehnicii și 
agriculturii.

„Nu trebuie uitat nici un mo
ment — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la marea adunare populară 
din Cluj-Napoca — că înfăptuirea 
programelor de dezvoltare generală 
a patriei noastre, făurirea cu succes 
a socialismului și comunismului, ca 
de altfel întreaga dezvoltare a ome
nirii, nu se pot realiza decit pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii din toate domeniile, pe baza 
unei culturi generale, înaintate !“.

In această perspectivă, spre a ține 
pasul cu mutațiile care au loc în 
toate domeniile pentru care pregă
tește forța de muncă. învățămîntul 
trebuie să se situeze — așa cum ne 
cere secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — in 
primele rînduri ale luptei pentru 
calitate și eficiență, pentru afir
marea curajoasă a noului.

Pentru a răspunde acestor cerin
țe. Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, sub îndrumarea de înaltă 
competență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a 
elaborat Programul privind asigu
rarea forței de muncă, dezvoltarea 
învățămîntului și perfecționarea 
continuă a pregătirii cadrelor în 
perioada 1986—1990. care prevede, 
între altele, pregătirea personalului 
muncitor corespunzător dezvoltării 
economico-sociale a țării, cerințelor 
noii calități și ale creșterii produc
tivității muncii, dezvoltarea, în con
tinuare, a învățămîntului de toate 
gradele, pe baza priorităților stabi
lite în dezvoltarea fiecărei ramuri a 
economiei naționale, modernizarea 
continuă a învățămîntului pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, a politehnizării și integră
rii strînse a acestora cu producția și 
cercetarea ; pregătirea elevilor și 
studenților în profile largi, formarea 
tinerelor generații în spiritul con
cepției materialist-dialectice. al ideo
logiei și politicii P.C.R., perfecțio
narea in continuare a procesului de 
reciclare a tuturor oamenilor muncii.

Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului a adoptat, de asemenea, o 
seamă de măsuri pentru perfecțio
narea planurilor de învățămînt. a 
programelor și manualelor școlare, 
a nomenclatoarelor de profiluri, me-

unei noi calități a mun- 
poporului nostru, tre-

serii și specializări. pentru toate 
tipurile de învățămînt.

Avem. deci. condiții favorabile 
pentru perfecționarea activității in- 
structiv-educative in noul an școlar 
1987—1988.

Anul școlar 1987—1988 debutează 
sub auspicii deosebit de favorabile, 
beneficiind de noi orientări pe Ji- 
nia modernizării mai accentuate a 
invățămîntului de toate gradele, a 
racordării lui tot mai depline la ce
rințele vieții, ale practicii social- 
politice. Cuvîntările rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al treilea Congres al educației 
politice și culturii socialiste și la 
deschiderea noului an de învăță- 
mînt, precum și documentele ce vor 
fi adoptate de apropiata Conferință 
Națională a P.C.R. vor da noi di
mensiuni procesului de formare 
multilaterală a tineretului pentru 
muncă și viață.

Acționînd în spiritul acestor orien
tări și sarcini noi, activitatea de pre
dare—învățare trebuie deplasată tot 
mai mult din sala de clasă tradițio
nală în secțiile și atelierele între
prinderilor, unde elevii au posibili
tatea să cunoască nemijlocit activi
tatea pe care o vor desfășura după 
absolvirea școlii, să ' . ' ' 
ordinea și disciplina muncii, dezvol- 
tindu-și spiritul de 
inițiativă, ceea ce — 
ușura simțitor procesul de acomoda
re cu universul muncii productive șl 
de integrare profesională.

Se impune, de asemenea, un sis
tem de măsuri anticipative care să 
fundamenteze acțiunile întreprinse 

și de întreprinderi pentru 
efectivă a policalificării și 

noilor contingente de 
în profile largi care să le 
readaptarea, fără eforturi 
și fără diminuarea randa- 
la cerințele ce decurg din 
de modernizare accentuată

se deprindă cu
răspundere șl 

evident — leva

de școală 
realizarea 
pregătirii 
muncitori 
permită 
deosebite 
mentului. 
procesele 
a tuturor ramurilor economiei na
ționale.

Prin întregul sistem de forme și 
mijloace de educație, avem datoria 
să-i ajutăm pe elevi să-și formeze o 
imagine cit mai corectă despre el 
înșiși, ca și despre rosturile școlii 
într-o societate dinamică, bazată pe 
știință, pe progres tehnic și pe efi
ciență. să-și stabilească scopuri in 
viață și să-și aleagă profesia în ra
port cu cerințele societății, cu apti
tudinile și posibilitățile lor reale. 
Totodată, e necesar să acționăm mai

Conf. dr. Ioan J1NGA 
inspector școlar general 
al Inspectoratului școlar 
al municipiului București

(Continuare in pag. a IV-a)
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SPIRIT DE MUNCĂ BtVWlȚKIMIt. EFICIENT IN ACTIVITATEA DE PARTID

RĂSPUNDEREA COMUNISTĂ
la nivelul exigentelor îndeplinirii

exemplare a sarcinilor economice
Ca rezultat al aplicării politicii 

partidului nostru de dezvoltare ar
monioasă și echilibrată a tuturor 
zonelor țării, județul Giurgiu, con
stituit în anul 1981, se află in plin 
proces de transformări economice 
structurale, cu profunde mutații in 
viața socială, în modul de a gîndi 
și a trăi al oamenilor. O mare răs
pundere în determinarea acestui 
proces revine comuniștilor care, prin 
exemplul lor personal, prin capaci
tatea lor de înriurire a conștiințelor, 
reprezintă acea forță capabilă să . 
schimbe energiile potențiale ale oa
menilor muncii in energii virtuale 
generatoare de fapte, de împliniri. 
De aceea, creșterea răspunderii co
muniștilor, a spiritului lor revolu
ționar pentru realizarea sarcinilor 
economice constituie o cerință de fond 
a activității desfășurate de organele 
și organizațiile de partid, definită de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretarul general al partidului, cu 
deosebită claritate : „Este necesar 
să acordăm o atenție mai mare dis
ciplinei de partid, creșterii răspun
derii comuniștilor, pornind de ia 
considerentul că fiecare activist, fie
care membru ai partidului are înda
torirea să facă iotul pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate. Fină la 
urmă, activistul de partid, comunis
tul trebuie judecați nu după vorbe, 
ci după rezultatele muncii lor".

SARCINA DE PARTID — EX
PRESIE CONCRETA A ANGAJĂRII 
COMUNISTE. Reținem de pe agen
da de lucru preocupările „la zi" 
comitetului județean de partid, 
biroului acestuia : îndeplinirea 
guroasă a indicatorilor de plan, 
deosebi a celor privind producția 
zică și exportul, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
sporirea mai accentuată a produc
tivității muncii și reducerea chel
tuielilor materiale de producție, in 
strinsă legătură cu înfăptuirea pro
gramelor de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției ; 
realizarea programelor de investiții, 
efectuarea la timp a reparațiilor tu
turor instalațiilor și pregătirea lor 
pentru iarnă ; executarea in ritm 
susținut și de bună calitate a lu
crărilor agricole de toamnă. înfăp
tuirea programelor din zootehnie. 
..In toate plenarele și ședințele noas
tre de birou — ne spune tovarășul 
Anton Storobăneanu, secretar al co
mitetului județean de partid — in 
care sint abordate una sau alta din
tre aceste probleme, așa cum este și 
firesc, se fac referiri exprese la ne
cesitatea ca organele și organizațiile 
de partid, comuniștii să pună in 
centrul activității lor măsurile stabi
lite cu aceste prilejuri. Aceasta pe 
de o parte. Pe de altă parte, comi
tetul județeah de partid întreprinde 
numeroase acțiuni de îndrumare și 
sprijinire la fața locului a organe
lor și organizațiilor de partid pentru 
a cuprinde pe cei peste 41 500 de 
comuniști din județ în sistemul sar
cinilor de partid, cu răspunderi și 
indatoriri legate de problemele ce 
se cer soluționate in unitățile eeo- 
nomico-sociaie".

Extinzînd aria documentării noas
tre la citeva întreprinderi industria
le din municipiul Giurgiu și unități 
agricole din județ, aveam să ne con
vingem de rezultatele, unele bune, 
altele incă nesatisfăcătoare, ale a- 
cestor strădanii. La șantierul naval, 
de pildă, activitatea de cuprindere a 
comuniștilor in sistemul de sarcini 
se desfășoară, in multe privințe, in 
bune condiții. Practic, toți comuniș
tii din această unitate — care și-a 
îndeplinit cu aproape patru luni mat 
devreme planul la export pe acest 
an — au sarcini de partid concrete, 
țlntndu-se seama de nivelul lor de 
pregătire, de priceperea și înclina
țiile lor, de spiritul lor organizato
ric. In toate organizațiile de bază a 
fost introdus un procedeu unitar de 
urmărire a îndeplinirii sarcinilor de 
partid, iar raportarea de către co
muniști în fața adunărilor generale 
asupra modului în care iși onorează 
răspunderile încredințate a devenit 
o practică curentă. „Respectarea a- 
cestor cerințe — ne spune secreta
rul comitetului de partid din această 
unitate, tovarășul Petre Niculescu 
— constituie o condiție importantă 
pentru îndeplinirea ireproșabilă și la 
timp a sarcinilor de partid, pentru 
desfășurarea normală a activității 
productive, evitind tergiversarea și 
nercalizarea a ceea ce ne-am pro
pus".

La C.A.P. Oinacu, care anul acesta 
a obținut 9 834 kg griu la hectar — 
cea mai mare producție medie din 
județ la această cultură — tovarășul 
Vaier Grit, președintele cooperati
vei. a ținut să precizeze : „Comu
niștii din unitatea noastră, printre 
care Ilie Roșea. Ion Qiobanu. Petra 
Davidescu, Stela Toader și mulți 
alții, nu numai că au avut o contri
buție directă la obținerea acestei 
performanțe, ci au reușit într-ade- 
văr să sădească în conștiința tuturor

cooperatorilor, așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului, un 
nou mod de a gîndi și a munci, un 
Înalt spirit de răspundere pentru 
producție, fără de care nu pot fi 
realizate obiectivele noii revoluții 
agrare".

Șl in alte unități industriale șl 
agricole din județ, precum între
prinderea pentru construcții de ma
șini și utilaje grele, Schela de pro
ducție petrolieră Clejani, cooperati
vele agricole de producție Braniștea, 
Izvoarele. Tomulești, Găujani, între
prinderile agricole de stat Mihăilești 
și Giurgiu, comuniștii, situindu-se, 
prin exemplul lor, prin faptele lor 
de muncă, în fruntea bătăliei pentru 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 
de plan, au determinat, totodată, în 
unitățile respective, asemenea preo
cupări, un astfel de climat creator 
de muncă incit toți tovarășii lor să 
se achite cu răspundere de îndatori
rile lor profesionale, să găsească noi 
căi de Îmbunătățire calitativă a pro
priei activități.

eficiența acțiunile de sprijin și în
drumare întreprinse de organele de 
partid la fața locului, ținind seama 
de sarcinile economice actuale, de 
cerințele îmbunătățirii activității în 
anumite domenii, în diferite unități 
economice din județ. De exemplu, 
pentru asigurarea bunei desfășurări 
a campaniei agricole de toamnă, pe 
parcursul a trei zile. în fiecare con
siliu unic agroindustrial din județ 
au fost organizate întîlniri cu cadre
le de răspundere din toate unitățile 
și din comune. Secretariatul comi
tetului județean de partid. împreună 
cu conducătorii întreprinderilor și 
instituțiilor județene cu atribuții în 
desfășurarea campaniei agricole au 
clarificat problemele ridicate de că
tre participanții la aceste întîlniri si 
au stabilit modalități și termene pre
cise de rezolvare a lor. în ultimă 
instanță, aceasta a semnificat stabi
lirea de sarcini concrete pentru ca
drele din unitățile agricole și, prin 
intermediul lor, pentru comuniști și 
ceilalți oameni ai muncii, în directă

ale 
ale 
ri- 
în- 
fi-

Comitetul județean Giurgiu al P.C.R.
legătură cu exigențele și condițiile 
campaniei agricole din această 
toamnă. Creșterea ritmului de recol
tare din zilele următoare a pus in 
evidență eficiența acestei acțiuni.

Deosebit de binevenită a fost și 
implicarea directă a secretariatului 
și activiștilor Comitetului municipal 
de partid Giurgiu pentru reintrarea 
lucrurilor pe un făgaș normal la 
centrala electrică și de termofica- 
re, unde organizația de partid des
fășura o slabă activitate, iar ordi
nea și disciplina lăsau de dorit. Se 
poate spune că, zile și nopți de-a 
rindul, comitetul municipal de partid 
și-a mutat practic sediul în incinta 
centralei. La început lucrurile au 
demarat destul de greu. Au fost ne
cesare măsuri ferme, printre care 
numirea unui nou director, dar și o 
muncă dusă cu perseverență si răb
dare în rindul muncitorilor, in ma
rea lor majoritate tineri, încă ne-

Din constatările noastre, ca și din 
concluziile unor controale de partid 
a reieșit insă și faptul că nu peste 
tot, in toate unitățile productive or
ganele și organizațiile de partid au 
înțeles că una din principalele atri
buții in exercitarea rolului lor de 
conducător politic al activității eco
nomice o reprezintă incredințarea 
de sarcini concrete tuturor comu
niștilor, ca modalitate de a asigura 
participarea lor nemijlocită la rezol
varea problemelor cu care se con
fruntă colectivele în mijlocul cărora 
lucrează. Astfel, la Combinatul chi
mic, Antrepriza de construcții-mon- 
taj, întreprinderea județeană de 
gospodărire comunală și locativă. in 
unitățile agricole din comunele Găi- 
seni, Roata. Gogoșari, organele de 
partid manifestă o slabă preocupare 
în ce privește respectarea principa
lelor exigențe ale sarcinii de partid. 
Măsurile adoptate de adunările ge
nerale rămîn adesea pe hirtie și nu ■ deprinși cu rigorile disciplinei in- 
sînt transformate in sarcini concrete 
de partid ; de asemenea, nu sint va
lorificate pe deplin sugestiile și pro
punerile rezultate din discuțiile in
dividuale, iar raportarea periodică 
de către comuniști în fața adunări
lor generale asupra modului in care 
și-au onorat răspunderile încredința
te nu a devenit încă o practică cu
rentă, controlul privind îndeplinirea 
sarcinilor de partid efectuindu-se 
încă sporadic. De bună seamă, in 
aceste condiții, cu greu mai poate fi 
vorba de a imprima și celorlalți oa
meni ai muncii un înalt spirit de 
ordine și disciplină, de responsabi
litate în îndeplinirea îndatoririlor 
profesionale. Este și aceasta o cauză 
care explică rezultatele nesatisfăcă
toare obținute de aceste unități în 
îndeplinirea planului.

CENTRUL DE GREUTATE AL
• MUNCII DE PARTID — ACOLO 
UNDE SE HOTĂRĂȘTE SOARTA 
PRODUCȚIEI. în ultima vreme 
și-au dovedit in mai mare măsură

dustriaie. O perioadă de timp, comi
tetul municipal de partid a desfășu
rat o intensă activitate organizatori
că și politică, asigurind buna des
fășurare a adunărilor generale de 
partid, stabilind cu discernămînt 
sarcini concrete membrilor de partid, 
mai ales celor cu diferite funcții de 
răspundere, a reactivizat munca or
ganizațiilor de masă și obștești pentru 
a le implica mai puternic in acțiu
nile privind Întronarea ordinii și 
disciplinei Ia locurile de muncă. 
Deși au mai rămas anumite proble
me de rezolvat, climatul de muncă 
de aici a cunoscut o îmbunătățire 
substanțială, s-au întărit ordinea, 
disciplina și responsabilitatea în 
muncă.

ACTIVISTUL DE PARTID ȘI DE 
STAT — PERMANENT ÎN MIJLO
CUL OAMENILOR. Mai intii opinia 
tovarășului EmanoiI Ancu, secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Giurgiu : „C 
realitatea,

din unitățile industriale, 
agricultură, invățămint etc. 
permit să cunoaștem pe viu în ce 
stadiu se află înfăptuirea hotâririlor 
de partid și de stat, a propriilor 
noastre hotăriri. Aș spune chiar că 
terenul semnifică pentru un activist 
locul de verificare a pregătirii sale, 
de valorificare a experienței sale, 
de afirmare deplină și concludentă 
a spiritului său revoluționar. Secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a atras in repe
tate rinduri atenția cadrelor de 
partid și de stat să-și desfășoare 
munca ntAin birou printre hirtli, ci 
acolo unde se hotărăște soarta rea
lizării planului, acordînd prompt 
sprijinul necesar in soluționarea 
problemelor pe care le ridică pro
ducția și viața". O astfel- de defi
nire a muncii activistului de partid 
și de stat caracterizează activitatea 
multor comuniști cu munci de răs
pundere in unități economico-sociale 
din județ. Numele directorului Șan
tierului naval, Stelian lancu, pre
ședinților cooperativelor agricole de 
producție din Oinacu și Braniștea, 
Vaier Grit și Ilie Anculescu, secre
tarului comunal de partid Izvoarele, 
Stelian Ciulacu, sint bine cunoscute 
pentru contribuția lor la obținerea 
unor remarcabile rezultate de către 
colectivele în mijlocul cărora iși des
fășoară activitatea.

La sediile comitetului județean și- 
comitetului municipal de partid, in 
afara zilelor de audiență, este greu 
să găsești un secretar de partid, un 
activist. Intr-adevăr, se face mult 
teren. Nu întotdeauna insă cu efi
ciența scontată. Să ne oprim doar 
la agricultură. Și în anul acesta, o 
serie de unități agricole (o parte din 
ele le-am amintit mai inainte) nu au 
obținut producții pe măsura posibili
tăților, datorită, printre altele, ne- 
respectării normelor agrotehnice, în
deosebi a densității plantelor, pre
cum și funcționării defectuoase a 
sistemelor de irigații. Or, unii acti
viști de partid și de stat care au fost 
destul de des în aceste unități — 
unii au stat acolo chiar zile de-a 
rindul — n-au intervenit cu prompti
tudinea și fermitatea necesare pen
tru preîntlmpinarea acestor defi
ciențe sau pentru inlăturarea lor la 
timp. Iată de ce este necesar să se 
urmărească cu mai multă exigență 
eficacitatea deplasărilor pe teren, 
să fie combătută cu mai multă vi
goare tendința unor activiști de a 
efectua „inspecții", de a se opri la 
stadiul înregistrării lipsurilor, astfel 
Incit prezența lor in unitățile eco
nomice să fie cu adevărat activă, 
utilă, să determine rezultatele aș
teptate.

Comitetul județean de partid Giur
giu, celelalte organe și organizații 
de partid sint ferm decise să pună 
cu mai multă perseverență in valoa
re capacitatea politică și organiza
torică a activiștilor săi, pentru a 
asigura mobilizarea puternică a tu
turor comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din unitățile economice 
din județ la înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din hotăririle Congresu
lui al XIII-lea al partidului, din 
prevederile actualului plan cincinal, 
pentru a intimpina evenimentele po
litice majore din acest an — Con
ferința Națională a P.C.R. și împli
nirea a 40 de ani de la proclamarea 
Republicii — cu rezultate cit mai 
bune în Îndeplinirea planului pe 
1987.

Din noua arhitectură a municipiului Sfintu Gheorghe Foto : Sandu Cristian
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atribute ale
Și in acest an au fost aplicate, in 

aproape toate localitățile tării, mă
suri vizind o mai bună organizare a 
transportului in comun, extinderea 
parcului de mașini, a traseelor 
circulație. La Suceava și-au 1 
apariția nu demult primele 
buze, la Brașov. Craiova si 
— primele tramvaie... Cit 
Capitala, s-au înființat noi 
transport în comun, au fost 
folosință noi pasaje rutiere etc.

Este evident insă că eforturile ma
teriale, de creștere a dotării tehnice 
și îmbunătățire a căilor rutiere nu 
sint suficiente; pentru îmbunătățirea 
condițiilor de călătorie a cetățenilor 
sint necesare, în completare — sau 
poate chiar in primul rind — măsuri 
mai ferme pe linia întăririi ordinii sl 
disciplinei in garaje și depouri. ca si 
pe trasee, incit ritmicitatea si punc
tualitatea să devină cu 
tribute ale transportului 
cu zi.

Cum se acționează in 
Cu ce rezultate 7 Iată 
sondajului realizat cu sprijinul 
respondenților „Scînteii", în jude
țele Buzău și Maramureș.

de 
făcut 

trolei- 
Ploiești 
privește 
linii de 
date in

adevărat a- 
publlc de zi
acest sens 7 

întrebările 
co

,Contactele nemijlocite cu 
cu stările de lucruri

Constantin VARVARA 
Ion MANEA

BUZĂU
Intre plus și minus

Zilnic, întreprinderea județeană 
de transport local (I.J.T.L.) Buzău 
asigură transportul a peste 77 000 de 
călători, din care aproape 30 000 — 
oameni al muncii ce-și desfășoară 
activitatea pe platforma industrială 
a municipiului. Faptul că 
an Întreprinderea a fost 
un număr de autobuze noi. că au fost 
înființate în oraș 5 linii suplimenta
re. că programul Întreprinderilor in
dustriale a fost decalat în funcție de 
capacitatea de transport, toate aces
tea au permis ca transportul oame
nilor muncii „să se desfășoare mult 
mai bine decît în anii trccuțl, dar nu 
incă la nivelul cerințelor călătorilor".

Aprecierea de mai sus — care apar
ține directorului I.J.T.L., Ion Zamfir 
— are acoperire in fapte. Ne-am 
convins de acest lucru cu prilejul 
unui recent raid efectuat în zona in
dustrială a municipiului. La intrarea 
și ieșirea din schimb, autobuzele se 
succedau la intervale de 1—2 minute, 
evitindu-se aglomerația, intirzieri- 
le la program. Cazurile de autobuze 
care circulă cu călători pe scară sint 
rare, aceasta si ca urmare a faptului

in ultimul 
dotată cu

v--i
I

UN REFUZ.

unui transport public civilizat
că prezenta activă a controlorilor de 
trafic se face simțită pe toate ceie 
14 linii de transport din localitate.

In ce privește transportul navetiș
tilor și al celorlalți călători pe 
traseele I.T.A. (dintre localitățile 
județului) se pot face puține a- 
precieri pozitive. De la cele 2 auto- 
gări pleacă zilnic în județul Bu
zău peste 40 000 de călători, 
simbăta și duminica numărul^ a' 
cestora ajunge la ZZ ZZZ. ___
pleacă ? Intr-una din . zilele trecute, 
cursa Buzău — Pruneni (107 locuri) 
de la ora 15,30 era luată cu asalt de 
circa 180 de călători. După ce reu
șește performanța să inchidă ușile, 
șoferul Gheorghe Bucur pornește cu 
8 minute intirziere și 150 de călători 
Înăuntru (cu riscul unei pasibile ex
plozii de cauciuc și al defectării sis
temului de suspensie). De altfel, zil
nic, intre orele 15,30—19,30, aproape 
toate cursele pleacă in asemenea 
condiții.

Cele 15 peroane ale autogării cen
trale (din spatele gării C.F.R.) pro
iectate la vremea respectivă pentru 
autobuze mici, sint acum improprii 
parcării autobuzelor articulate, de 
mare capacitate. Tehnicianul Vasile 
Dorojan, șeful autogării, ne preci
zează că cele 130 de autobuze sint 
parcate pe cele 6 străduțe din jur, 
unde nu se poate asigura o întreți
nere corespunzătoare a lor. Șoferii 
care se întorc din cursă parchează... 
unde găsesc un loc liber, și de aici 
situația — evident, neplăcută — a 
călătorilor (ca si a impiegaților de 
mișcare), care aleargă pe cele 6 stră
duțe in căutarea mașinilor.

Față de aceste situații anormale, 
„amănuntul" că stația de radioam
plificare a autogării Buzău-Sud se 
află la reparat din luna iulie, că tă
blițele de la autobuze au fost duse 
la vopsit de aproape două săptămini 
și incă nu s-au întors ni se par 
mici... neglijențe pe o „carte de vi
zită" deja compromisă.

55 000. Cum

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii

MARAMUREȘ 
Curse 

cu ••• obstacole

fu*

HUȘI: Lucrări 
edilitare prin muncă 

patriotică
Asemenea celorlalte localități ale 

patriei, orașul Huși cunoaște trans
formări înnoitoare de la un an la 
altul. Locuitorii orașului, in frunte 
cu deputății, iau parte activă la 
lucrările de bună gospodărire și în
frumusețare.

— Ca urmare a spiritului civic, 
participativ — ne spune Grigore 
Benchea, vicepreședinte al consi
liului popular orășenesc — ne-am 
îndeplinit incă de pe acum planul 
de muncă patriotică pe Întregul an 
1987. Au fost amenajate 2.5 hecta
re de noi spații verzi și întreținute 
cele 35 ha existente, s-au reparat 
46 000 metri liniari străzi și tro
tuare. iar in parcurile „1 Mai". 
„Recea" și pe aliniamente au fost 
plantați 40 000 arbori și arbuști or
namentali. șute de metri pătrați de 
covoare florale, s-au dat in folo
sință noi baze sportive și locuri de 
joacă pentru copii. Volumul lucră
rilor de muncă patriotică efectuată 
de cetățeni va spori in continuare, 
prin construirea de noi fintini. În
treținerea fațadelor de clădiri și a 
spațiilor verzi, ca șl prin efectua
rea de lucrări pe șantierele con
strucției de locuințe. (Fetru Ne- 
cula).

La început au soli
citat repartiții de com
bustibil, cu argumen
te și insistențe la foru
rile de resort. „Avem 
brutării, mai vrem să 
înființăm secții de ră
coritoare, spălătorii, 
deci apa caldă e nece
sară ca... plinea caldă". 
„Găsiți soluții pe plan 
local — li s-a spus. Și 
dacă veți avea nevoie 
de aprobare mal ve- 
niți pe la noi".

Solieitanții au ascul
tat îndemnul, dar de 
aprobări n-a mal fost 
nevoie, pentru că so
luțiile le-au găsit in 
propria curte, in ca
drul brutăriilor coo
perației sătești. Cum ? 
Prin construirea unor 
instalații de recuperare 
a căldurii de la cup
toarele cu flacără 
directă și prin înlătu
rarea pierderilor de 
energie din gazele de 
arderi evacuate pe coș.

In județul Cluj, de

•••
unde a pornit această 
inițiativă, toate cele 37 
brutării din 
UJECOOP sint dotate 
la ora actuală cu in
stalații adecvate, in- 
•cluzind termosifoane 
pentru circulația apei 
fără pompe, tn acest 
mod se realizează o 
economie anuală de 
energie electrică de 
2 880 kWh la fiecare 
brutărie, insumind in 
total 106 760 kWh pe 
an. In brutăriile care 
lucrează in două-trei 
schimburi, prin monta
rea de boylere mai 
mari se asigură între 
400—1 200 litri de apă 
caldă pe oră pentru 
diferite folosințe : sec
ții de sucuri naturale, 
spălătorii etc. Aseme
nea secții de produce
re a sucurilor funcțio
nează 
viile 
Buza, 
Iclod.
Bobilna etc,, unde se

BINEVENIT !

cadrul

pe Ungă brută- 
din localitățile

Sic, Secuieu, 
Cornești, Luna,

utillzează apa caldă la 
spălatul sticlelor, re- 
zultînd o economie de 
38 700 kWh pe 
Și pentru a 
„treabă faină", 
podărească, după cum 
ne spunea președintele 
UJECOOP, loan Neșu, 
secțiile de sucuri au 
fost racordate la încăl
zirea centrală a brută
riilor, beneficiind tot 
de căldură recuperată.

Să mai notăm că pe 
baza aplicării unui 
program complex a- 
doptat de conducerea 
Centrocoop, din cele 
1 106 brutării ale coo
perației sătești din în
treaga țară, in 880 au 
fost montate instalații 
de recuperare a căldu
rii de tipul celor de la 
Cluj. Este, fără îndo
ială, un experiment 
reușit, o invitație la 
preluarea acestei ex
periențe și de către 
alte unități economice.

an. 
face 
gos-

C. BORDEIANU

CONCEDIU CU „CONFORT I"
Familla Petre Stoi

ca din București, stra
da Valea Oltului nr. 
16, bloc A 28. sc. C, 
ap. 38. a cumpărat din 
timp bilet de odihnă 
și tratament confort I 
(nr. 106769—106770) și, 
la data stabilită, s-a 
prezentat la Comple
xul U.G.S.R. din Govo
ra. „Nu mai avem 
locuri, i se spune la 
recepție, așa că dacă, 
tot ați venit pină aici 
vă oferim cazare în... 
biroul administratoru
lui" (!?). Aici 
„zi si noapte — < 
cum ne scrie cel 
cauză — 
jati de 
care veneau 
din 
acte sau de 
de persoane 
căutau pe administra-

insă, 
după 

___ l în 
eram deran- 

funcționarii 
să-si ia 

diverse 
tot felul 
care 11

fișete

tor. Vă închipuiți cum 
ne-am simțit in acest 
concediu".

Tot cu bilete de 
confort I au venit la 
Complexul U.G.S.R. 
din Govora și alți 
riști, care in loc 
camere de hotel 
primit, pe durata 
jurului, repartiții 
Încăperi improvizate. 
Familia tirgumureșea- 
nului Ion Roman, din 
strada 1 Decembrie 
1918. nr. 205. ap. 15. a 
beneficiat de cazare 
in... biroul comercial 
al hotelului, alte două 
femei intr-un 
(fără firmă), iar 
multe familii 
clubul hotelului.

Se cuvine desigur 
să fie reținută stră
dania gospodarilor de 
la Complexul U.G.S.R.

tu*  
de 
au 
se*  
in

birou 
mal 
în...

le
un oas- 

in- 
to-
va 
in 
de

vi-
came- 

turiștii 
com-

Govora de a nu 
„scăpa" nici 
pete, dar la două 
trebări așteptăm 
tuși un răspuns :

• Cine și cînd 
restitui cetățenilor 
cauză diferența 
confort ?

• Cine se face
novat de nerespecta- 
rea rezervării 
relor pentru 
planificați la 
plex ?

Sperăm ca din cele 
întimplate la Govora 
să tragă învățămin
tele de rigoare și alt! 
administratori de ho
teluri, ca și cei ce dis
tribuie biletele de o- 
dihnă și tratament.

Sau. poate, ar pre
fera să-sl petreacă si 
ei asemenea concedii, 
tot cu ..confort 1“ 1

DOSARE LA ROBINET?
Datorită deselor de

fecțiuni apărute in 
rețeaua de alimentare

cu apă potabilă a Ca
pitalei (unele rămase 
nerezolvate cu lunile

sau cu anii), presiunea 
in conducta scade, iar 
apa nu mai poate a-

junge și la ultimele 
etaje ale blocurilor. 
De regulă, cazurile de 
risipă semnalate pre
sei sau direct la 
I.C.A.B.. sînt cunoscu
te si de Întreprindere, 
numai că remedierea 
lor se face cu mari 
întirzieri.

Este adevărat. între
ținerea unei rețele de 
citeva mii de kilo
metri de conducte — 
cit măsoară in Capi
tală — constituie o 
problemă nu tocmai 
ușoară pentru lucră
torii de la I.C.A.B., 
dar acest fapt nu poa
te constitui o scuză 
pentru lipsa de disci
plină și de organiza
re. Culmea este că 
uneori, pentru a se 
masca prejudiciile a- 
duse din neglijența 
lucrătorilor de la 
I.C.A.B.. sint factura
te consumuri imagi
nare pe seama cetățe
nilor si a asociațiilor 
de locatari.

Dăm numai un sin
gur exemplu din mul
te asemănătoare, sem
nalate recent redac
ției. Asociația de lo
catari din strada Bre- 
zoiariu nr. 4. sectorul 
5. achită lunar, de 
aproape 5 ani. suma 
de 930 lei. Dar tot de 
atitia ani. locatarii de 
la nivelurile II și III 
sesizează lipsa apei. 
Măsurătorile făcute 
de delegații I.C.A.B. 
au încercat să demon
streze locatarilor că 
„presiunea este nor
mală. dar că vinovat 
ar fi I.C.R.A.L.-ul, 
care n-a instalat un 
hidrofor pentru a ri
dica apa la etajele su
perioare". Indiferent 
de „explicații", cum 
de plătesc locatarii 
cantităli de apă... pe 
care nu le consumă ?

Totodată, trebuie să 
precizăm că. din 1980, 
locatarii s-au adresat 
cind I.C.A.B., cind 
LC.R.A.L., pentru . a

le rezolva problema, 
mai precis, a li se asi
gura apa. in raport 
cu sumele plătite. 
Numai că timpul tre
ce și apă tot nu au. Au 
în schimb dosare în
tregi cu adrese (prin 
care I.C.A.B.-ul le 
răspunde că „presiu
nea este 
iar LC.R.A.L. 
ceni, că „nu au 
drofor".

Numai că. din 
cate, dosarele nu 
prin robinete...

Să mai menționăm 
că in acest timp, mai 
multe scoli 
(nr. 127, 139, 
și Liceul 
nr. 35, care dețin ,5 hi- 
drofoare achiziționate 
de mai mulți ani. fără 
a le face trebuință, 
s-au oferit să transfe
re ele un hidrofor a- 
sociațlei de locatari. 
Numai că LC.R.A.L. 
Cotroceni se face că... 
nu aude.

normală". 
Cotro- 

hi-
pă- 

curg

generale 
143. 148) 

industrial

O ÎNTREBARE DESPRE
Așezată la poalele 

munților Drocea. la 
confluenta Crișului 
Alb cu Mureșul, co
muna Brazii, din ju
dețul Arad, a cunos
cut in ultimii ani o, 
Înflorire deosebită. La 
realizarea noilor edi
ficii social-culturale 
din localitate au 
adus o contribuție im
portantă cetățenii. • in 
frunte cu deputății. 
„Cind a fost vorba de 
construirea căminului 
cultural, sătenii Va- 
sile Meriș. Vasile Flo- 
rea si Valeria Feier 
au sărit primii la mo
bilizarea obștii. Au 
venit și Emil Gheor- 
ghită. Iustin Grozav. 
Comei Toma. Iovu 
Mariș și alții, care 
au făcut aproape 2 000 
de ore de muncă vo
luntară. Acum cămi
nul este gata — o 
sală mare de specta
col. cameră pentru bi-

bllotecă, o alta pen
tru aparatul de pro
iecție ș.a. Tot aici, cu 
forte proprii, cetățe
nii au realizat primul 
bloc de locuințe, cu 
dispensar uman la 
parter, au instalat re
țeaua de aducțiune a 
apei in satele Brazii 
si Iacobini (peste 3 300 
m 1 de conducte) etc.

Sint citeva fapte de 
muncă pe 
pondentul 
.luntar
Herlău ni
noscute printr-o 
centă scrisoare trimi
să la redacție. Si ase
menea scrisori, despre 
fante asemănătoare, 
primim aproape zilnic " 
din toate colturile ță
rii. Ele vorbesc despre 
spiritul civic al oa
menilor. despre grija 
lor fată de localitățile 
in care trăiesc sl 
muncesc. Sint insă sl 
altfel de scrisori...

care cores- 
nostru vo- 

Alexandru 
le face cu- 

re-

IZOLARE
Din comuna Brebu, 

județul Dîmbovița, ni 
se sesizează că local
nicii intîmpină mari 
dificultăți in deplasă
rile lor, podul de le
gătură cu drumul 
principal fiind stricat, 
...și incă din toamna 
trecută. Tar de atunci, 
deși cetățenii s-au o- 
ferit să-1 repare, in- 
tpsprinderea județea
nă de drumuri si po
duri se... face că nu 
aude, refuzînd să a- 
corde asistenta teh
nică necesară. Și uite 
așa. de aproape un an 
de zile, locuitorii, cu 
mic cu mare, sint o- 
bligati să facă zilnic 
un ocol de peste 5 
km pină la autobuz.

Incit se poate pune 
întrebarea : .oare cine 
este mai izolat : co
muna de drumul prin
cipal sau 
de propria

primăria... 
comună ?

Dumitra MANOLE

întreprinderea județeană de trans
port local asigură zilnic curse pen
tru aproape 100 000 de călători. 
Transportul este organizat pe două 
programe : in orele de virf. cind se 
intră și se iese de la muncă, și un 
program de transport normal.

De reținut este. și faptul că dato
rită bunei colaborări dintre I.J.T.L. 
și conducerile întreprinderilor in
dustriale din județ s-a reușit, pe 
baza sondajelor Întreprinse periodic, 
o programare adecvată a mersului 
autobuzelor, in funcție de progra
mul unităților economioe. Un alt 
fapt demn de remarcat este discipli
na personalului de pe traseele de 
transport. După cum ne spunea Va- 
sile Pop, directorul I.J.T.L., „disci
plina pentru colectivul nostru este 
o cerință de prim ordin“. După pă
rerea călătorilor. I.J.T.L. are in bună

parte un personal disciplinat. Exi
gența profesională nu a încetat să 
crească, orice abatere este discutată 
in colectiv.

Venind vorba de profesie, discu
tăm cu Viorica Munteanu. secretara 
comitetului de partid pe întreprinde
re, care ne prezintă laboratorul de 
psihologie auto, unde se fac testări 
periodice pentru asigurarea sigu
ranței circulației. „Să nu ne-o luați 
in nume de laudă — ne precizează 
interlocutoarea — dar avem autobu
ze după care băimărenii pot să-și 
fixeze ceasul. Si dorința noastră este 
ca toate autobuzele să circule la fel, 
adică in mod ritmic, conform pro
gramărilor stabilite".

...I.T.A. Maramureș, un alt „că
răuș" al județului, are in programul 
de circulație un număr de 508 curse 
zilnic (pe 196 trasee), ceea ce consti
tuie rețeaua de transport interurban 
de călători, care asigură legăturile 
dintre localitățile județului. Din pă
cate, la I.T.A, starea de disciplină 
lasă de dorit. Aproape nu e zi 
in care un număr mai mare sau mai 
mic de curse programate, planifica
te... nu circulă. De ce ? Mașinile nu 
6e prezintă pe trasee pentru că. fie 
mașinile n-au fost reparate Ia timp, 
fie lipsesc cauciucurile de rezervă.. 
Numai in ultima săptămină au fost 
suspendate din aceste motive 21 de 
curse. Și, in fiecare caz. zeci și zeci 
de oameni, veniți la autogară cu 
bagaje, pregătiți să plece la drum, au 
trebuit să facă calea întoarsă spre 
casă. La fel și numeroșii călători 
din stațiile de pe trasee, care au aș
teptat zadarnic autobuzele... oe n-au 
mai venit.

Dar la I.T.A. Maramureș sint 6i 
alte genuri de obstacole în calea bu
nei desfășurări a transportului călă
torilor. E vorba de acele curse care 
in evidențe figurează că a-au efec
tuat, dar in realitate ele au circulat 
cu intirziere. Practic, runii șoferi se 
prezintă la program sau circulă pe 
trasee nu după orarul stabilit, ci 
după bunul plac. Fără ca nimeni să-i 
controleze, să-t tragă la răspundere. 
Ba, am greși dacă n-am spune că 
tovarășii din conducerea I.T.A.. alar
mați de această stare de indiscipli
nă. n-au făcut totuși ceva : au apli
cat in ultimele opt luni 1 (una) sanc
țiune pentru intirzlerea cu o oră a 
unui șofer.

Desigur, sancțiunile au un rol 
educativ, dar nu pentru sporirea lor 
vrem să pledăm. Ceea ce s-ar im
pune, inainte de toate, la I.T.A. Ma-

' a
in- 
ur- 

si 
re-

ramuneș este o analiză serioasă 
stării do indisciplină din cadrul 
treprinderii, analiză care să fie 
mată' de măsuri organizatorice 
tehnice care să nu mai permită 
petarea abaterilor.

Citeva cuvinte și despre starea 
drumurilor pe care circulă autobuze
le I.T.A. din județul Maramureș. 
Dacă drumurile naționale și cele ju
dețene sint, in general, bune. In 
schimb multe din cele comunale de
vin impracticabile pe timp nefavo
rabil. Ce au de spus primăriile co
munale ?

Gheorghe PA.RJA 
corespondentul „Scînteii

UN OBIECT PRACTIC Șl UTIL IN ORICE GOSPODĂRIE

Numeroasele șantiere de con
strucții. repararea drumurilor pu
blice, înființarea de noi linii ale 
mijloacelor de transport în comun, 
circulația tot mai intensă a auto
vehiculelor sint. in mod firesc, și 
generatoare de praf. Și nu există 
locuință in care firicelele de praf să 
nu se depună pe mobilă, pe biblio
teci, pe calorifere, pe haine, pe 
covoare. Ce! mai eficient le poți 
înlătura folosind aspiratorul. Ra
ioanele specializate ale magazi
nelor comerțului de stat și unită
țile de profil au pus în vinzare 
citeva tipuri de aspiratoare, cu con
sum redus de energie : AP 20, 
AP 21, AP 10, AP 10 E. Caracteris
ticile acestora 7 Toate patru au o 
putere de absorbție mărită și 
permit refularea verticală a aeru
lui, inlăturind astfel posibilitatea

de împrăștiere a prafului de pe 
suprafețele incă necurățate. Pre
văzute cu perie complexă pentru 
curățarea suprafețelor plane, cu 
perie triunghiulară pentru biblio
tecă și mobilă in genere, cu duză 
îngustă pentru spații greu accesi
bile, cum sint, de pildă, caloriferele, 
cu duză lată pentru tapiserii și îm
brăcăminte groasă, cu un tub flexi
bil și două bucăți de țeavă-prelun- 
gitor, aspiratoarele amintite întru
nesc toate calitățile necesare desti
nației lor. Dotate cu piese de re
zervă — patru saci de hirtie-fii- 
tru șl două perii de cărbune — 
realizate intr-un design modern, la 
prețuri accesibile, cu un termen de 
garanție de 6 luni, ele pot fi ușdr 
procurate din magazinele comerțu
lui de stat din întreaga țară. 
(Marta Cuibuș).



SClNTEIA — mărfi 29 septembrie 1987 PAGINA 3

In întreaga
ECONOMIE I

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
- realizate pe un front larg, cu toate forțele!

TIMPUL DE LUCRU 
-folosit cu maximă eficientă!

A

Secundele cîștigate nu pot compensa... orele pierdute
! °iT

Semănatul griului pe „ terenul" 
experienței înaintate

MEHEDINȚI

A turn, maximă grijă pentru 
calitatea lucrărilor I

In acest an, unitățile din consi
liul agroindustrial Izbioeni. județul 
Olt, au realizat peste 6 100 kg griu și 
8 300 kg orz la hectar, pe toată 
suprafața cultivată. Și totuși, re
zerve pentru mai mult, pentru mai 
bine există și aici, terenul fiind în 
întregime irigat, iar pămintul — mai 
bun decit in zona centrală și nordică 
a județului. Astfel, la Giuvărăști. Tia 
Mare și Gircov s-ar fi putut obține 
producții și mai bune, la nivelul ce
lor înregistrate la Izbiceni și „Uni
rea" Corabia, de peste 8 000 kg griu 
la hectar, dacă pămintul s-ar fi lucrat 
la fel. s-ar fi respectat tehnologiile.

De la Stelică Dănciulescu. organi
zatorul de partid al consiliului agro
industrial.' am aflat că pentru însă- 
mințarea celor 6 154 hectare cu o.rz 
și griu terenul a fost eliberat si 
curățat minuțios de resturi vegetale. 
Cele 33 de semănători SUP-29 au 
fost modernizate, pentru a se însâ- 
mința la 6 cm intre rinduri. iar 
aceasta presupune un teren deosebit 
de curat și bine pregătit, măruntit și 
nivelat pe toată suprafața. Dar să 
vedem cum se lucrează practic.

In primul rind — fruntașii : coope
rativa agricolă ..Unirea" Corabia. In- 
sămintarea este supravegheată de 
inginerul-șef al unității. Dumitru 
Negrită. Se afla prezent și Jan Gar- 
bis. șeful secției de mecanizare. Te
renul arăta neted, ca în palmă. Ni 
s-a relatat că a fost pregătit prin

VASLUI

Organizarea bună, 
ritmul in creștere

In toate unitățile agricole din ju
dețul Vaslui ritmul lucrărilor de 
toamnă se intensifică de la o zi la 
alta. Ca atare, semănatul griului s-a 
efectuat pe jumătate din suprafața 
prevăzută. Cum s-a obtinut acest re
zultat bun ? Ne răspunde inginerul: 
Constantin Dtimbrăveanu, directorul 
trustului județean S.M.A. : „Con
comitent cu recoltarea cu prioritare 
a suprafețelor cu porumb și soia de 
pe suprafețele destinate cerealelor 
păioase. am mărit numărul tractoa
relor care lucrează la arai, conccn- 
trind in secțiile de mecanizare și alți 
oameni ai muncii care știu să con
ducă tractorul. Peste tot am orga
nizat schimburi prelungite. în acest 
fel, luind un avans serios la arat — 
lucrare efectuată pe 98 la sută din 
cele 120 000 hectare — ne preocupăm 
acum de mai buna pregătire a tere
nului și semănat".

Am urmărit, in mai multe unităti 
din Consiliul agroindustrial Vaslui, 
cum se aplică măsurile luate. La 
cooperativa agricolă Ferești, în
treaga suflare a satului era în cîmp. 
„Stringent roadele toamnei, dar a- 
tenția noastră este îndreptată, cu 
prioritate, la semănat — precizează 
Maria Vădănescu. președintele uni
tății. Toate tractoarele sint la arat, 
pregătit terenul și insămînțat. 
Transporturile le facem cu atelajele 
și mașinile cooperativei". Mergem 
spre punctele de lucru. La punctul 
Olănești. 9 tractoare prevăzute cu 
scormonitori arau terenul in pantă. 
Vasile Căpitanu. inginerul-șef al 

l unității, discută cu șeful secției de

Un director de la o importantă în
treprindere din Timișoara, cu o 
vastă experiență în activitatea de 
conducere, ne dezvăluia zilele tre
cute unul din „secretele" prin care 
unitatea pe care o conduce se află 
mereu în prima linie a progresului 
tehnic, a îndeplinirii sarcinilor de 
producție. „Ori de cite ori avem de 
soluționat anumite probleme tehnice 
grele — argumenta acesta — apelăm 
și la aportul consultanților științi
fici ai consiliului oamenilor muncii. 
Cine sint aceștia ? Nimeni alții decit 
tovarășii pe care i-am ales in 
C.O.M.-uI nostru — cum ne dă drep
tul legal — din rîndul unor specia
liști din învățămînt și cercetare. Iar 
eu, ca director, n-am limitat nici o 
clipă relațiile cu acești specialiști 
numai la cele oferite de prezența a- 
cestoj-a. ca membri ai C.O.M.. in ca
drul organului nostru de conducere 
colectivă. I-am transformat, prin- 
tr-un mod apropiat de colaborare, în 
consultanții noștri științifici perma- 
nenți. Și trebuie să vă spun că re
zultatele acestui mod de colaborare 
sint deosebit de eficiente. E sufi
cient să lansăm în discuție o proble
mă — oricit de grea ar părea ea la 
prima vedere — și primim din par
tea acestora cel puțin 2—3 variante 
de soluționare. Unele, absolut noi. 
originale, altele conținînd soluții a- 
doptate în alte părți pentru rezol
varea unei probleme asemănătoare. 
Iar din „confruntarea " de idei — 
pentru că și specialiștii unității 
noastre iși bat capul pentru a găsi 
soluții la toate problemele grele — 
cîștigă întotdeauna progresul tehnic. 
Chiar dacă, așa cum se intimpla 
adesea, soluțiile se combină. Ale 
specialiștilor noștri cu cele ale con
sultanților științifici. Important este 
că iau drumul producției cele mai 
bune, cele mai eficiente".

Episodul de mai sus ar putea pă
rea Ia prima vedere o experiență 
născută în laboratorul practicii și 
nimic mai mult. Nici cel care o pro
movează. ne spunea cu franchețe, 
nu i-a căutat alte fundamentări. 
Ceea ce demonstrează încă o dată 
că practica naște și validează ea în
săși metode științifice de conducere. 
Pentru că ce este. în fond, expe
riența descrisă mai sus dacă nu — 
organizată tntr-un cadru superior — 

arătură, disc eu bară nivelatoare, tă- 
vălugire si disc simplu. La fel se 
proceda și la cooperativa agricolă 
Izbiceni. Ion Iancu. inginerul-șef al 
unității, ne preciza : „Am obtinut in 
acest an 8 160 kg griu la hectar pe 
toate cele 840 hectare cultivate. De 
cițiva ani am acumulat o bună expe
riență Si o valorificăm ca atare. Și 
acum, la semănat, respectăm fiecare 
verigă tehnologică. Dacă săminta 
aiunge in sol cit mai de timpuriu. 
Ia adincimea corespunzătoare, iar 
distanta intre rinduri este pe în
treaga suprafață cea stabilită, de 
6 cm. cu 600 boabe germinabile la 
metru pătrat, timpul va intra verde 
in iarnă, cu plantele înfrățite, uni
forme. viguroase. întrevedem, desi
gur. și realizarea imediată a unei 
udări de răsărire".

Ce se face în celelalte unități în 
care, așa cum arătam, recoltele din 
acest an au fost mai mici: La Gir
cov. la Giuvărăști. la Tia Mare, am 
constatat o grijă asemănătoare pen
tru calitatea semănatului. Petre. 
Vlad, directorul S.M.A. Izbiceni. ne 
asigură că munca este bine organi
zată in toate unitățile, astfel incit 
sămînța de griu să fie introdusă sub 
brazdă pe toată suprafața prevăzută 
pină în prima decadă a lunii octom
brie.

Mihai GRIGOROȘCUȚÂ 
corespondentul „Scînteii"

mecanizare, Nicolae Manea, și, îm
preună. adoptă măsuri corespunză
toare pentru spargerea bulgărilor. 
Terenul este uscat și tare. Se ară și 
imediat se discuiește. Nu-i de ajuns 
insă. Se tăvălugește. apoi se fac 
două, trei treceri cu discul și combi- 
natorul. pină se hotărăște că solul 
poate primi sămînța. „Vom termina 
semănatul celor 500 hectare cu griu 
înainte de 1 octombrie" — ne spune 
președintele unității.

După norii de praf ridicați, aflăm 
ușor unde se lucrează în C.A.P. Ta- 
nacu, una dintre cele mai mari uni
tăți agricole din județ. Numai în a- 
ceastă toamnă cooperatorii de aici 
au de semănat peste 1 800 hectare, 
din care 1 600 cu griu și secară. Dis
pun insă și de cele mai importante 
forțe mecanice, de oameni destoi
nici. Și după cum ne dăm seama si 
de o organizare pe măsură. împre
ună cu inginerul-șef al unității, 
Ovidiu Camber, traversăm timpuri
le. Se ară cu 14 pluguri cu scormo
nitori. iar din urmă vin discurile și 
combinatoarele. Cele cinti semănă
tori înaintează încet, la distantă una 
de alta. Se seamănă griu. Terenul e 
bine pregătit.

Și în alte consilii agroindustriale 
— Murgeni, Birlad. Huși. Fălciu. 
Banca. Negrești, Crasna — printr-o 
temeinică organizare, au fost tnsă- 
mintate suprafețe mari, peste media 
județului.

Petru NECUM
corespondentul „Scînteii"

acea metodă pe care o recomandă 
știința conducerii ca fiecare între
prindere’ să aibă în jurul ei un corp 
de consultanți care, prin competen
ța lor, prin „ochiul pătrunzător" al 
omului din afară, să vadă și să gă
sească soluțiile pe care cei din in
teriorul întreprinderii, presați de 
probleme, adeseori le sesizează mai 
greu ?

Dacă în întreprinderile capitaliste 
aplicarea acestei metode rămîne Ia 
latitudinea patronului. în între
prinderile noastre ea are o bază 

CONSULTANȚII SIlINIlfICI Al INTRLPRINDERIIOR
1 1 t

— un potențial creator care poate fi mai bine valorificat
si juridică și morală fundamen
tală. Consultanții pot fi aleși 
și au, împreună cu oamenii muncii, 
calitatea de proprietari, producători 
și beneficiari. E drept, nici in legis
lație. nici în practica activității cu
rente. specialiștii din învățămînt și 
cercetare, atrași în consiliile oame
nilor muncii, nu sint numiți cu acest 
termen, de „consultanți". Dar. in e- 
sențâ. atragerea lor in organele de 
conducere colectivă, cu drepturi și 
răspunderi egale, le conferă un sta
tut juridic și moral superior : sint 
nu numai consultanți, sint datori să 
fie consultanți.

Cum este folosit potențialul crea
tor al consultanților, ce eficiență 
practică are el ?

Ca orice proces nou — practica, 
cu rezultatele ei. se constituie în cel 
mai bun răspuns — și atragerea 
„consultanților" la activitatea de 
conducere a întreprinderilor a gene
rat o emulație creatoare, a devenit 
o importantă pîrghie care poate și 
acționează, mai dinamic sau mai 
puțin dinamic, pentru promovarea 
progresului tehnic, a eficienței eco
nomice. In toate programele strate- 

în județul Mehedinți, din această 
săptămină. principalele forțe meca
nice din agricultură au fost concen
trate la pregătirea terenului și insă- 
mințarea griului. Dar calitatea lu
crărilor ? In loc de răspuns. am con
semnat citeva instantanee din acti
vitatea specialiștilor, surprinse. în 
aceste zile, pe cimp. acolo unde, de 
altfel, i-au și găsit.

La cooperativa agricolă din Rogo
va. inginerul-șef al unității. Cosma 
Damian, supraveghează, permanent 
și cu exigentă, activitatea celor două 
formații, de mecanizatori aflate in 
apropiere. La fiecare întoarcere la 
capătul solei, el verifică semănăto- 
rile, modul de distribuire și incor
porare a seminței în sol. La citeva 
sute de metri, cu 6 tractoare se pre
gătește, prin discuire. ultima por
țiune de teren unde, în după-amia- 
za zilei, vor ajunge semănătorile. 
„Pe cele 270 hectare, după premer
gătoare timpurii, am și încheiat se
mănatul — ne spune inginerul-șef. 
Programul de lucru s-a conceput in 
așa fel incit însămințarea celor 500 
hectare Să se încadreze în 8 zile 
bune de lucru. Prin eliminarea de
plasărilor în gol. înlăturarea pe loc 
a eventualelor defecțiuni tehnice și 
folosirea întregii zi-lumină se rea
lizează pină la 15 și chiar 16 hec
tare pe semănătoare".

La ferma Vrata a T.A.S. Gîrla 
Mare s-a obținut în acest an cea 
mai mare producție de griu din ju
deț — 8 300 kg la hectar, pe întreaga 
suprafață cultivată. Prin îmbunătăți
rea tehnologiilor de lucru s-a pre
văzut ca în anul viitor să se reali
zeze 9 500 kg la hectar. Șeful fer
mei. inginerul Aristoteî Bărăitaru, 
ne spune : ..Pe 115 hectare din cOle 
250 repartizate culturii griului au 

C.A.P. Rotești, județul Argeș : la semănatul qriului
Foto : A. Papadiue^

Bice ale întreprinderilor noastre — 
chiar dacă ne-am referi numai la 
cele vizînd modernizarea producției, 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic si calitativ al produselor, pro
movarea mai activă a exportului, 
accentuarea laturilor de eficientă si 
calitate si altele — se află incorpo
rată și o substanțială parte de con
tribuție a „consultanților" științifici 
aj întreprinderilor. Există in intre- 
prinderile noastre în această privință 
atâtea argumente incit nu le-ar putea

releva pe larg nici cele mai cuprin
zătoare bilanțuri. Dar rindurile de 
fată iși propun să semnalizeze forța 
acestei metode și nu s-o analizeze 
in detaliu.

N-am respecta adevărul, mai 
mult i-am aduce chiar preju
diciu. dacă n-am spune că parte de 
contribuție, de eficientă a consultan
ților științifici este departe de a fi 
cea reală, potențială, situindu-se 
mai mult, din „n“ cauze subiective, 
in zona efectului ocazional. Dacă pu
nem in discuție citeva din aceste 
cauze înseamnă că încercăm sâ 
deschidem un drum fără obstacole 
pentru valorificarea la maximum a 
acestei forme democratice supe
rioare de conducere, a acestei șanse 
oferite unităților noastre economice.

Prima problemă care se cere avu
tă in vedere este aceea ca unitățile 
să fte mai receptive în atragerea 
specialiștilor din cercetare șl învăță-

fost administrate pînă la 35 tone în
grășăminte naturale la hectar. Pen
tru a mărunți perfect terenul. înain
te de ultima discuire am făcut o 
udare de aprovizionare cu o doză de 
550 mc apă la hectar. Asigurăm, tot
odată. o densitate de 600 plante ger
minabile pe metru pătrat". Și încă 
un lucru bun : încă de la arat so
lele au fost repartizate pe mecani
zatori. care cunosc de pe acum ce 
lucrări urmează să efectueze la a- 
ceastă cultură pînă la strmgerea și 
înmagazinarea producției".

Nu departe, pe o solă vecină — ce 
aparține cooperativei agricole din 
aceeași localitate — se lucra atît la 
pregătirea terenului, cît și la semă
nat. Inginerul Valeriu Cean. direc
torul trustului județean S.M.A.. care 
ne însoțește în raid, nu este mulțu
mit de felul cum se face semănatul. 
Face semn mecanizatorului Gheor- 
ghe Bucă să oprească. în urma se
mănătorii, in loc de trei tăvălugi, au 
fost puși numai doi. o bună porțiune 
de teren dintre aceștia râminiud ne
lucrată. Citeva patine s-au dereglat, 
ceea ce făcea ca rindurile să se su
prapună. să răminâ goluri. Capacele 
de la semănătoare nu sint ermetic 
închise și. o dată cu înaintarea trac
torului, se pierde sămință. Gheorgbi- 
ța Rus, inginerul-șef al unității, in
ginerul Costică Brandabur. șeful 
fermei, Dumitru Gîrscă, șeful sec
ției de mecanizare, și Constantin 
Moraru, președintele unității, se 
aflau. într-adevâr, in cimp. Dar în 
loc șă vadă aceste lipsuri, să inter
vină pentru a le înlătura, stăteau la 
taifas. Se pare că s-au obișnuit cu 
asemenea neajunsuri și, chiar dacă 
le constată, nu le combat.

Virqtliu TATARU 
corespondentul „Scînteii”

mint în activitatea consiliilor oame
nilor muncii, fie direct, ca membri 
activi, fie in calitate de simpli con
sultanți cu statut permanent. Nu e- 
xistă întreprindere pe teritoriul ță
rii, care, indiferent de locul geogra
fic unde ar fi situată, să nu aibă po
sibilitatea să apeleze la asemenea 
forțe. Or. cine studiază atent struc
tura componentei consiliilor oame
nilor muncii din întreprinderile 
noastre poate constata cu ușurință 
că prezența acestor forțe este mult 
prea restrinsă. că, în orașe in care

sînt puternice oentre de învățămînt și 
cercetare, consultanții științifici din 
aceste domenii nu sint atrași nici în 
10—15 la sută din organele de con
ducere colectivă ale unităților din 
aceste centre. Indiferent de cauzele 
care se încearcă în explicarea aces
tei situații — „specialiștii din învă- 
țămint și cercetare sînt prea ocu
pați ca să mai aibă timp și de pro
blemele noastre'1 sau „nu sintem so
licitați. iar singuri nu ne putem lua 
dreptul de a ne amesteca în trebu
rile unităților" — o asemenea pro
blemă. pe care legea o stipulează 
cu toată tăria, nu poate fi lăsată pe 
seama interpretării fiecăruia : ..că 
e bine să atragi și specialiștii din 
afară, că se poate și fără asemenea 
specialiști".

Afiindu-se în plină perioadă de 
pregătire a Conferinței Naționale a 
partidului — care va avea pe ordi
nea de zi o vastă agendă de măsuri și 
programe vizind perfecționarea con
ducerii si planificării economiei 
naționale — ar fi util să se supună 
unei examinări mai atente și acti
vitatea consiliilor oamenilor muncii, 
cauzele care fac ca, în multe uni-

(Urmare din pag. I)
tia cuvenită calității se produc dere
glări ..in lanț" in alte sectoare. Sta
tionarea acestui utilai din cauzele ne 
care vi le-am arătat înseamnă prac
tic intirzierea livrării unor produse 
așteptate ne șantierele tării. Ce vină 
avem noi ?

— Chiar ati făcut totul pentru a 
folosi cit mai bine timpul de muncă '?

— Un lucru vreau să fie bine în
țeles. Pe același spațiu de produc
ție. cu același număr de oameni, cu 
aceleași fonduri fixe, producția rea
lizată a crescut an de an în medie 
cu trei la sută. Noi avem în vedere 
nu numai minutele, ci chiar si se
cundele. Sintem secție specializată în 
producția de serie mare. Pentru noi. 
fiecare secundă cistigată înseamnă 
foarte mult. Să vă dau un exemplu. 
Conform documentației, cilindrul ro
tativ pentru dispozitivele hidraulice 
de oprire se executau pe strurseurile

IA ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII DE NAVE Șl UTILAJ TEHNOLOGIC - TUtCEA

Prețul costisitor al întirzierilor de la program
La întreprinderea de construcții 

de nave și utilaj tehnologic din Tul- 
cea se construiesc cargouri de 15 000 
și 7 500 tdw. nave de pescuit costier, 
nave fluviale, utilaje tehnologice, se 
repară navele flotei românești de 
pescuit oceanic. In ultimul timp — 
mai exact anul trecut și în 
lunile care au trecut din acest an — 
întreprinderea respectivă nu și-a 
îndeplinit sarcinile de plan. Intr-o 
obișnuită zi de lucru am urmărit in 
această unitate cum ițcepe și cum 
se desfășoară programul de lucru, 
cit timp se muncește efectiv, care 
sint cauzele risipei de timp și ale 
abaterilor de la disciplina muncii, 
care este atitudinea cadrelor de con
ducere fată de aceste probleme.

Ora 6,30. Deși pînă la înoeperea 
programului mai este o jumătate de 
oră. foarte mulți oameni ai muncii 
din Întreprindere sint prezenți la 
lucru. Primii care încep munca sînt 
lăcătușii din formația muncitorului 
specialist Ion Boureanu. de Ia secția 
montaj corp nave. La scurt timp, 
toate formațiile de lucru din aoeastă 
secție intră in activitate. După un 
scurt instructaj efectuat de fiecare 
șef de echipă, prilej cu care se pre
cizează sarcinile de muncă, regulile 
re trebuie respectate pentru reali
zarea lor. fiecare trece la locul său 
de muncă. „în secția noastră, ne 
spunea Ion Boureanu. acest instruc
taj a devenit de multă vreme o re
gulă". La ora 6.45, cei aproape 200 
muncitori ai secției au început să lu
creze. Așa cum, de altfel, ar trebui 
să se intimple la toate locurile de 
muncă.

La ora 7,00 lucrul începuse în 
toate secțiile. Aproape toți cei 4 000 
de oameni ai muncii se aflau ia da
torie. Unii insă abia intrau pe poarta 
Întreprinderii. Printre ei și subingi- 
nerul Victor Stochiț. de ia serviciul 
de... organizare a producției, și 
ing. Tache Darie, șeful atelierului 
'sincrolifft Am auzit scuze pe care 
nici... copiii nu le mai spun. „S-a 
întâmplat doar azi". „Nu m-am 
putut trezi la timp" ș.a.m.d. Ase
menea scuze nu sînt plauzibile. Mai 
ales dacă este vorba de cadre cu 
munci de răspundere, care, fără un 
motiv serios, intirzie de la program- 
La ora 8,15, ing. Ion Moise, directo
rul fabricii de reparații nave, apare 
la serviciu. Ce putere si. mai ales, 
ce autoritate morală mai au . aceste 
cadre in fata colectivelor pe care le 
conduc, cu re seriozitate sint ascul
tate îndemnurile ior Ia... întărirea 
disciplinei, dacă ei înșiși încalcă 
norme elementare de muncă ? Tre
buie să se înțeleagă limpede de că
tre fiecare om al muncii, indiferent 
de funcția pe care o are în unitate.

tați, ea să nu exprime în totalitate 
potențialul celor investiți să exerci
te actul conducerii, să nu aibă efi
ciența așteptată. Fiindcă fără o cu
noaștere reală a acestor cauze nu 
pot fi înlăturate deficiențele, nu se 
poate asigura, prin măsuri concrete, 
garanția perfecționării activității or
ganelor de conducere colectivă din 
unități în concordanță cu cerințele 
stabilite de conducerea partidului.

A doua problemă care se cere 
examinată este cea referitoare la 
modul de participare al specialiștilor 
din invâțămint și cercetare Ia acti
vitatea consiliilor oamenilor muncii. 
Alături de argumente ale integrării 
organice a acestora in activitatea în
treprinderilor. ale participării cu 
idei și soluții proprii, originale la 
rezolvarea problemelor cu care aces
tea se confruntă, se va constata că 
se manifestă incă o înțelegere sim
plistă a acestei „integrări", că totul 
se rezumă — și nici aceasta întot
deauna — la simpla participare la 
citeva ședințe ale consiliului oame
nilor muncii, „agrementată", in une
le cazuri, de luări de cuvînt elo
gioase Ia adresa rezultatelor între
prinderii. spre a nu reproșa nimeni 
nimia acestui mod de participare. A 
fi prezent ca om de știință intr-un 
organ de conducere colectivă în
seamnă a fi consultantul nr. 1 al în
treprinderii în toate problemele le
gate atit de complicatul proces al 
progresului tehnic, cit și a fi — pe 
cît posibil — și autorul unor idei și 
soluții Proprii, ori a le promova pe 
cele create de alții, care s-au impus 
prin valoarea rezultatelor lor si care 
aplicate pot genera, la rindul lor, 
rezultate pozitive.

Statutul consultanților științifici ai 
întreprinderilor — bun în datele lui 
generale, de cadru bine pindit si 
bine organizat — are nevoie, cum 
se Vede, de perfecționări temeinice. 
Care o dată initiate si aplicate în 
practică, not reprezenta o „armă" 
deosebit de eficientă, cu băta’e lun
gă. în perfecționarea activității de 
conduce-a dm întreprinderi. m creș
terea efirtontni economice. Pe mă
sura posibilităților economiei noas
tre. ale cerinței etanei actuale de 
dezvoltare caiitativ-intens!vă.

Constantin PR1ESCU 

automate intr-un ciclu de 28 de se
cunde. Printr-o analiză atentă a tu
turor fazelor tehnologice s-a reușit 
suprapunerea timpilor auxiliari si 
s-a redus timpul de execuție la nu
mai 18 secunde.

— Ce înseamnă aceasta ?
— Simplu. Mii, sute de mii de re

pere realizate suplimentar. Astea 
sint rezervele noastre. Ne preocupăm 
să le aupem in valoare. Pot oferi și 
alte asemenea exemple. Dar ce folos 
cind tot ce tistigi in timp cu su
doare se năruie intr-o clină ? De 
multe ori stăm cu ochii fixați la 
poarta uzinei si așteptăm materia 
primă. Iar atunci cind vine este așa 
cum este.

— Am lăsat la sfîrsit întrebarea 
cu care ar fi trebuit să începem dis
cuția noastră: Cum stați cu planul ?

— Avem ceva restante. La o pro
ducție planificată de peste un milion 
de lei De zi. cu problemele de apro
vizionare care se ivesc. în perioada 

că regulile disciplinei de producție 
sint obligatorii pentru toți, fie că 
este vorba de muncitor sau de di
rector 1 Această precizare se im
pune din capul locului dacă avem iii 
vedere că pină la ora 9,00 pe poarta 
acestei întreprinderi au tot sosit in- 
tirziați. In total. 49 de oameni au 
intirziat intre o jumătate de oră și 
două ore. Dacă mai adăugăm și pe 
cei peste 100 de oameni ai muncii 
care au intrat in întreprindere cu 
1—2 minute înainte de ora 7. mun
citori care lucrează in secții situate 
la aproximativ un kilometru dis
tanță de poarta unității, avem o ima
gine mai exactă a timpului d.e lucru 
pierdut, in ziua în care am între
prins ancheta, din cauza întârzierilor 
de la program.

Privim cu atenție lista celor în- 
tîrziați. Foarte mulți dintre aceștia 
lucrează in rele trei ateliere de pro
iectare a tehnologiilor. Ii întrebăm 
pe șefii atelierelor respective citi 
oameni din subordinea lor au venit 
mai tirziu. Din evidenta acestora nu 
reiese că ar fi intirziat vreun pro
iectant. Deci, cind lipsește exigenta... 
proiectanții uită de disciplină. $i, 
din păcate, nu numai că nu respectă 
programul de lucru, dar nici in 
timpul cit sint în unitate nu-și fac 
datoria. Iată un exemplu : la ate
lierul de ajustai clin cadrul fabricii 
de utilai tehnologic, subinginerul 
Chiriță Venin ne spune că tehnolo
giile elaborate de proiectanți mai 
mult încurcă procesul de producție, 
întrucît nu țin seama de baza mate
rială existentă. Din această cauză, 
oamenii bat toată ziua drumul pină 
la atelierul de proiectare pentru a 
obține derogări de la materialele 
prevăzute în tehnologie. Un fapt ni 
se pare elocvent in acest sens. 
Muncitoarea Lucica Ciuhancu, din 
acest atelier, a bătut drumurile din
tre magazia de laminate, atelierul de 
proiectare și birourile de contabili
tate si aprovizionare vreme de trei 
ore. Mai exact, in ziua anchetei 
noastre a plimbat timp de trei ore 
un bon. prin care solicita 1.2 kg 
tablă, pină a obținut derogările ne
cesare. Trei ore în care muncitoarea 
respectivă si alți patru oameni din 
atelier, care așteptau tabla, nu au 
produs nimic.

Cind am vizitat secția sculărie. 
două formații de strungari nu puteau 
continua lucrările fiindcă otelul tre
cut in tehnologie (OLC#4.î) nu exista 
in magazie. După re*  inginerii și 
maiștrii din această secție s-au con
vins că nu există acest sortiment de 
otel in magazie, au trecut la acțiune. 
Au chemat proiectanții, au început 
discuțiile, discuții care, ni se spune, 
uneori durează si o zi întreagă. N-ar 
fi mai simplu ca lista tuturor mate
rialelor existente in magazia între
prinderii .să se afle în permanență 
pe masa de lucru a proiectantului, 
iar serviciul aprovizionare să fie mai 
receptiv la comenzile secțiilor de 
producție ? Desigur că da. Aceasta 
presupune însă organizare. Cine să 
se ocupe de aoeastă treabă atîta 
timp cit unii dintre cei din cadrul 
serviciului de organizare a muncii 
nu-si respectă propriul program de 
lucru ?

Tot de organizarea activității ține 
și punerea în funcțiune a tuturor 
obiectivelor de investiții din între

întreprinderea de faianță și sticlărie „FAIMAR" din Baia Mare : Calde încă, 
produsele unui nou lot de fabricație sint verificate din punct de vedere 

calitativ

care a trecut de la începutul anului 
s-a acumulat o restantă de circa .4 
milioane lei. Dar să știți căi nu b 
dată am lucrat zi și noapte pentru 
realizarea producției. Pe luna sep
tembrie Pianul va fi îndeplinit. Nici 
nu concepem să nu-l realizăm.

In fata aspectelor constatate Ia 
IREMOAS se poale trage concluzia 
că muncitorii si specialiștii de aici 
sint buni gospodari ai timpului de 
lucru. Buni pentru că se preocupă 
permanent de folosirea intensivă a 
timpului de lucru, de eliminarea 
locurilor înguste de oe fluxurile de 
fabricație, de reducerea timpilor au
xiliari si ai traseelor iriteroperațio- 
nale. Si totuși timp se pierde. De 
re 7 Pentru că timpul economisit cu 
secundele prin eforturile acestui co
lectiv se risipește apoi cu orele si 
chiar cu zilele, deoarece unii furni
zori nu iși fac asa cum trebuie da
toria.

prindere. La secția montaj corp 
nave, lucrările de montaj la cargou
rile de 15 000 tdw se desfășoară 
necorespunzător. Motivul ? Din cele 
4 macarale de 50 tone au fost puse 
în funcțiune doar două, deci frontul 
de lucru este redus la jumătate. 
Macaralele respective se constru
iesc chiar in curtea întreprinderii, la 
fabrica de utilaj tehnologic. Lipsa 
laminatelor a făcut insă ca lucrările 
la aceste utilaje să fie abandonate.

Pină la încheierea pnmului schimb 
de lucru am trecut prin aproape 
toate atelierele și secțiile întreprin
derii. La majoritatea locurilor de 
muncă timpul de lucru este folosit 
cum trebuie. Sint însă destul de 
dese anomaliile de genul acelora li 
care ne-am referit. în plus, in unele 
secții, cum sînt cele din cadrul 
fabricii de reparații nave, timpul de 
lucru nu este folosit corespunzător. 
Muncitorii se plimbă fără rost prin 
curte, fiindcă nu sint controlați și 
puși la treabă de șefii de echipă și 
de maiștri. In ziua anchetei noastre, 
au lipsit nemotivat in aoeastă fa
brică 20 de oameni. „Tonul" indisci
plinei îl dă chiar directorul fabricii, 
care, așa cum s-a văzut, a intirziat 
mai. bine de o. oră de la program.

Nu știm dacă directorul fabricii de 
reparații nave ă avut curiozitatea 
Să afle concret cit pierde producția 
din cauza irosirii timpului de lucru. 
Dacă nu, îi oferim un asemenea 
calcul : în medie, intr-un minut 
trebuie să se realizeze o producti' 
de 2 000 Ici. Puse cap la cap. abse- 
țele nemotivate și învoielile de 
program înregistrate în perir 
care a trecut din acest an ec| 
lează cu timpul necesar pentr u 
ducția pe trei zile și jumătate, 
care se adaugă, firește, valoar 
timpului pierdut, care nu este „ce 
tabilizat", cu întârzierile de la p. 
gram sau cu plimbările fără n 
prin fabrică. Fără nici un fel de î 
doialâ, indisciplina, abaterile de 
programul de lucru explică in bu 
măsură de ce in perioada care a t.r 
cut din arest an restant ,e au aj’ 
să reprezinte mai bine of. Ia 6 
din sarcina de plan. Iată u:.1. 
biect de meditație pentru directorii. 
fabricii, dar nu numai pentru el. ri 
și pentru organizația de partid, 
pentru consiliul oamenilor muncii 
din întreprindere.

Care este atitudinea factorilor de 
răspundere față de aceste încălcări 
flagrante ale normelor de disci
plină 1

„Toate aceste cazuri de indisci
plină — ne spunea Alexandru Tu- 
dorov, secretarul comitetului de 
partid — vor fi analizate în plenara 
comitetului de partid, in consiliul 
oamenilor muncii. în organizațiile de 
partid din care fac parte c*i  vino- 
vați. Vom propune sancțiur drastice 
împotriva celor care nu-ș; c dato
ria. a relor care încalcă îlile de

tehnologic din Tulcea.

disciplină".
Desigur, este foarte ' că mă-

șurile preconizate cate cu
fermitate. Așa est 6ă ac-
ționeze un colei ici tores c
puternic, cum este < treprin-
derea de construcții și utilai

Neculat AMIIi, ESEI 
corespondentul „Sciiițfeii"
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Nu poți vorbi de Șiria
fără să reaminteșt-,
încă de la început, că 

aici s-a născut loan Sla
vici, unul din clasicii lite
raturii române, cel care 
avea să ne dăruiască, prin 
paginile sale inconfunda- 
bile, o parte din lumea 
prin care a trecut. De alt
fel, sirienii țin să-și aducă 
prinosul de recunoștință și 
să păstreze mereu trează 
prezența scriitorului in 
rindul generațiilor de azi. 
Muzeul memorial „loan 
Slavici" este un argument 
in acest sens, chiar dacă 
nu singurul. Nu avem de-a 
face insă doar cu un va
loros „sertar" cu amintiri, 
care se bucură de prezen
ța documentelor păstrate 
in timp, a scrisorilor, fo
tografiilor și benzilor .de 
magnetofon ce provin de 
la doi dintre copiii lui Sla
vici. cu o veritabilă des
chidere spre un moment 
de seamă din istoria lite
raturii române. Serile mu
zeale de aici, cu o tema
tică literară diversă, se
siunile de comunicări, or
ganizate cu prilejul ani
versării unor evenimente 
din viața sau opera lui 
Slavici, numeroasele lecții 
de limba și literatura ro
mână ținute de profesorii 
de azi în fața elevilor con
feră muzeului un rol activ 
în viata spirituală a co
munei.

contenit spre nou. spre tot 
ceea ce e valoros in li
teratură, artă, cultură in 
genere. Există aici un fond 
de carte de peste 15 000 vo
lume, din cele mai diverse 
domenii de specialitate. De 
la bibliotecara Olimpia 
Crisnic, care de 27 de ani 
mijlocește apropierea si
rienilor de acest instru
ment de bază al culturii, 
cartea, aflăm că numărui 
cititorilor sporește mereu, 
că aici există o vie pre
ocupare pentru formarea 
gustului pentru lectură. în- 
cepînd chiar cu cei mici, 
pentru care se organizea-

pului coral bărbătesc pe 
voci egale, participant la 
faza republicană, care con
tinuă frumoasa tradiție a 
unui oor bărbătesc înfiin
țat aici in 1876 și care de 
atunci constituie o per
manență in viața culturală 
a comunei. De asemenep, 
formația de dansuri din 
Galșa, alcătuită din 25 de 
perechi, care, deși se afla 
la prima participare in ca
drul festivalului creației și 
muncii libere, a ajuns să 
evolueze pe scena fazei re
publicane, prezentînd sub 
genericul Joc in vatra sa
tului o suită de dansuri

manentă. Anual se prezin
tă cel puțin două piese in 
premieră și se dau peste 
20 de reprezentații in co
mună. in satele învecinate, 
în intregul județ. De pre
gătirea formației se ocu
pă. de ani de zile, actorul 
Ion Petrache. de la Tea- 

■ trul de stat din Arad.
Muncitori, țărani, cadre 
didactice, în total 18 la 
număr, artiștii amatori ai 
teatrului popular au pre
zentat in ultima stagiune 
Cintec de om bătrin de Va
lentin Munteanu. Baladă 
pentru nouă cerbi de 
D. R. Popescu și Scinduri

Viața culturală, intensă 
și bogată a satului

Pe de altă parte, expo
ziția permanentă „Emil 
Monția", găzduita în ace
lași spațiu generos, prile
juiește organizarea unor 
seri muzicale, a unor ade
vărate lecții de istoria mu
zicii românești, care por
nesc de la creația lui Mon
ția, de la legăturile sale 
cu alți doi compozitori 
arădeni. Ion Vidu și Sabin 
Drăgoi, și sfirșesc cu di
feritele curente muzicale.’ 
Prin strădania organelor 
locale de partid și de stat 
si. nu în ultimul rînd. a 
muzeografei Ileana Floreâ. 
muzeul din Șiria este o in
stituție care întreține și 
promovează o viață cultu
rală densă în fond și va
riată in forme. El este pri
ma „carte de citire" a ori
cărui sirian.

Biblioteca din comună
este și ea părtașă activă 
la dezvoltarea unei vieți 
spirituale care aspiră' ne

ză, duminica, dimineți de 
basme cu lecturi de filme 
și diafilme, cu concursuri 
pentru desemnarea celui 
mai bun povestitor dintre 
copii. Pentru elevi și pen
tru oamenii de toate vir- 
stele, biblioteca organizează 
prezentări de cărți, recen
zii, expoziții tematice. Au 
devenit un lucru obișnuit 
discuțiile purtate pe mar
ginea unor cărți și a fil
melor realizate pe baza lor. 
Recent, Pădureanca lui 
Slavici a prilejuit o dez
batere plină de interes, 
cum au fost de altfel și 
cele legate de Mara (Din
colo de pod). Moara cu 
noroc, ori de creațiile altor 
scriitori și autori de filme.

Participarea sirienilor la 
viața spirituală din comu
nă este ilustrată și de cele 
18 formații artistice care 
s-au aliniat la startul re
cent încheiatei ediții a 
Festivalului național „Cin- 
tarea României". Repre- 
zentind căminele culturale 
din Șiria. Galșa și Mîsca 
(ultimele două, sate apar
ținătoare comunei), for
mațiile respective au an
trenat aoroape 300 de ar
tiști amatori de toate vir- 
stele și de diverse categorii 
socio-profesionale. Meri
torie a fost evoluția gru-

originale. în fruntea dan
satorilor. pregătiți de Olim
pia Petcovici, s-au aflat 
soții Persida și Simion 
Moțocan. Dorina și Tra
ian Pintean, Mărioara și 
Cornel Ardelean, Maria 
Stepan și Gheorghe Răz- 
man. Tot la Galșa activea
ză și o formație de dan
suri maghiare și un 
teatru de amatori in limba 
maghiară, pregătit de Frey- 
na Edith. O bună compor
tare au avut și ansamblul 
folcloric „Siriana" al că
minului cultural din Șiria 
(pregătit de Rodica și lu
ll us Pop) și grupul coral 
feminin.

De o bogată și veche 
tradiție se poate vorbi și în 
privința mișcării teatrale 
din Șiria. Ne-au rămas 
mărturii memorabile des
pre reprezentațiile trupei 
lui I. D. Ionescu in podgo
ria Aradului, iar la 1877 
revista „Familia" vorbea 
de existența unei activități 
teatrale la Șiria, fapt ates
tat de altfel și de cores
pondența lui I. T. Mera cu 
Maiorescu. Pasiunea a ră
mas nestinsă peste decenii, 
și. din 1980, formația de 
teatru din Șiria a dobîn- 
dit statutul de teatru 
popular cu stagiune per-

pentru tronul împărătesc 
de Gheorghe Vlad. Dintre 
gindurile de viitor ale ar
tiștilor amatori Ana Babau, 
Pâvel Iovi ci, Iulius Pop, 
Aurel Rășinar, Mircea 
Vancu am reținut dorința 
de a repune in scenă Fata 
de birău a lui loan Sla
vici și Iancu la Hălmagiu 
de Paul Everac.

Despre activitatea celor
lalte formații, a brigăzilor 
artistice de agitație, a 
montajelor literare etc. 
ne-a vorbit și tovarășul 
loan Mocuța. secretar ad
junct al comitetului co
munal de partid, el însuși 
o prezență activă în for
mația corală, în cea de 
teatru, dar și un apreciat 
solist vocal.

Deosebit de original este 
cenaclul de artă plastică 
din Șiria, care ființează de 
26 de ani. învățătorul Tra
ian Chevereșan. fondato
rul și conducătorul cena
clului, muncitorii Emil 
Chevereșan. Dorin Lihor. 
Ion Lasca, Andrei Pfeiffer, 
profesoara de desen Maria 
Bradin, sculptorul Mihai 
Păcurar desfășoară cu pa
siune o activitate de crea
ție care se concretizează 
anual prin „Salonul sirian 
de artă plastică", găzduit

de sala de expoziții tem
porare a muzeului din lo
calitate. De fiecare dată, la 
acest salon participă și cite 
un invitat sau doi din alte 
cenacluri, de obicei profe
sioniști. Condiția de bază a 
prezenței ia salon este 
prezentarea a cel puțin 3 
lucrări noi realizate in ul
timul an. Larga audiență 
de care se bucură cenaclul 
de artă plastică este susți
nută și de faptul că fie
care salon șirian este in- 
soțit de „Salonul tinerelor 
peneluri", in care sint ex
puse lucrări ale elevilor 
din cele două .cercuri de 
artă plastică — unul la 
școala generală, altul la 
casa pionierilor și șoimi
lor patriei. Și ca un coro
lar firesc al seriozității și 
talentului, la ediția a Vl-a 
a Festivalului național 
„Cintarea României", Tra
ian Chevereșan și Dorin 
Lihor au obținut fiecare 
premiul I la faza republi
cană. Se spune că la Șiria 
artele plastice sînt o parte 
din viața de zi cu zi a co
munei. iar afirmația este 
susținută și de hotărî: ea 
membrilor cenaclului de a 
participa la înfrumuseța
rea localității. Primul pas 
l-a făcut sculptorul. Mihai 
Păcurar cu grupul sta
tuar „Sfatul 1 bătrinilor", 
așezat in centrul comunei, 
un triptic plin de sugestie, 
armonie și sensibilitate ar
tistică.

Spre lauda oamenilor de 
aici, multe ar mai fi de 
spus despre viața spiritua
lă, a comunei Șiria. Mai 
consemnăm doar că, tot la 
doi ani, concomitent cu 
manifestările prilejuite de 
„Primăvara arădeană", Și
ria este gazdă a festivalu
lui coral interjudețean 
„Emil Monția" și că tot 
ce se realizează aici este 
rodul creației muncitorilor, 
țăranilor, a celor aproape 
200 de intelectuali, cu toții 
făuritori nu numai ai unei 
vieți materiale noi. ci și ai 
unei vieți spirituale pline 
de sensuri, care ridică 
frumoasele tradiții cultu
rale la puterea prezentului 
socialist, acreditind astfel 
noi simboluri ale rodniciei 
într-un vechi și frumos 
plai românesc.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii" y

Cu grijă, căldură, solicitudine

Învățămîntul, pe coordonatele 
unei noi calități

(Urmare din pag. I)
intens și rnai eficient pe un plan 
inai larg, îndeosebi in rîndul pă
rinților, pentru a determina un cu
rent de opinie favorabil îndrumării 
tineretului spre acele profesii de 
care societatea are mai multă ne
voie și care condiționează, într-o 
măsură importantă, realizarea obiec
tivelor stabilite prin planurile de 
progres social-economic al țării.

Societatea pretinde educației și 
invățămîntului o eficiență maximă, 
pentru a justifica investițiile mari 

care le face în pregătirea forței 
ie muncă. Ea așteaptă de la fiecare 
nembru al societății să-și valorifi- 
e deplin aptitudinile și capacitățile. 
Pentru realizarea unei noi calități 

n educație, socotirii că e necesară o 
mobilizare generală a resurselor 
imane și materiale la toate nivelu- 
ile și în îy»ate unitățile școlare.
Cercetă. din domeniul didacti- 
i și ai educației, ca și experiența 

cumifiată într-o seamă de unități 
oferă oamenilor școlii numeroase 
forme și metode moderne de instrui
re și educare. însă ele pătrund 
destul de greu în practica curentă a 
fiecărui educator datorită atît unei 
stări de inerție, de rutină și de 
conservatorism, cît și datorită inca
pacității unor cadre de conducere și 
din sistemul de îndrumare de a 
determina un curent de interes și o 
emulație în favoarea formelor și 
metodelor de muncă eficiente. Apli
carea pe scară largă a unor astfel de 
lorme și metode care să asigure reu
șita tuturor, realizarea de către fie
care tînăr a unor performanțe ma
ximale ?n raport de posibilitățile lui 
fizice și intelectuale, o însușire 
conștient:, și durabilă a cunoștințe
lor și deprinderilor, formarea capa
cității de a Te- folosi în mod creator 
echivalează, pr etic, cu optimizarea 
activității instru ctiv-educative, adică 
eu realizarea pregătirii muncitori
lor și specialișt ilor în timpul pla
nificai pentru fiecare tip de școală 
și ciclu de ănvățămînt, precum și la 
nivelul calitativ cerut de actualul 
stadiu <le dezvoltare economico-so- 
cic’ă-j u țării și cu cheltuieli minime 

-esurse materiale și umane.
ntru aceasta, se impune, în pri- 
rînd, o schimbare radicală de 

că a educatorilor din învățărnînt, 
sensul de a fi mai încrezători în 

irmele și metodele moderne. în pu- 
jrea educației în general, de a 
plica cu mai mult curaj rezultatele 
ercetărilor psihopedagogice valida

te de practica școlară și de expe
riența înaintată.

în al doilea rînd, considerăm că e 
necesară unificarea eforturilor cer
cetării științifice psihopedagogice 
din toate centrele universitare ale 
țării și focalizarea lor asupra pro
blematicii optimizării activității in- 

.structiv-educative. cu atit mai mult 
cu cit studii și experimente între
prinse la noi și în alte țări de
monstrează cu forța de convingere a 
faptelor că, în condițiile adaptării 
strategiilor didactice la particulari
tățile de vîrstă și individuale ale ti
nerilor. 80—90 la sută dintre aceștia 
pot obține rezultate bune și foarte 
bune.

Cîteva cuvinte se cuvine să spu
nem. acum, la început de an școlar, 
și in legătură cu educația patriotică, 
revoluționară a tineretului.

în concepția partidului nostru, 
patriotismul semnifică dragostea și 
devotamentul față de interesele 
patriei și ale poporului. La nivelul 
societății, el se realizează ca o com
ponentă esențială a demnității și 
identității naționale, a mîndriei de a 
aparține upui popor liber, suveran, 
independent, stăpîn pe destinul său. 
Astfel înțeles, patriotismul repre
zintă o forță motrice a progresului 
social, fiind un factor al întăririi 
unității poporului și, in același 
timp, al întăririi păcii și colaborării 
internaționale. Educația patriotică- 
revoluționară nu se realizează însă 
doar la orele de limbă și literatură

română, istorie, filozofie sau geo
grafie — cum în mod eronat consi
deră unii educatori — și nici doar 
cu prilejul unor activități extrașco- 
lare, ci in tot ceea ce înseamnă 
proces de învățământ, in familie și 
in toate acțiunile destinate formării 
tineretului. Patriotismul revoluțio
nar nu se poate rezuma la declararea 
dragostei de patrie, nu este și nu 
poate fi un patriotism al vorbelor, 
ci unul al faptelor, care transformă 
cunoștințele în convifigeri și în com
portamente patriotice.

Realizarea obiectivelor și sarcinilor 
noi ale școlii în etapa actuală e con
diționată în mare iriăsură și de con
tribuția părinților, pe multiple 
planuri. Universul școlii și al fami
liei sînt două dimensiuni ale vieții 
copiilor, care-și pun în mod decisiv 
amprenta asupra formării lor ca oa
meni, ca cetățeni. Argumentele in 
susținerea acestei afirmații sînt 
nenumărate și le cunosc foarte bine, 
din propria lor experiență, atit 
educatorii din învățămint, cît și pă
rinții. Și unii și alții, in cele mai 
multe cazuri, se completează și se 
ajută reciproc pentru a da societății 
oameni adevărați, animați de idea
lurile nobile ale socialismului și 
comunismului.

Spunem „in cele mai multe ca
zuri", pentru că există și situații in 
care influențele exercitate de fami
lie asupra copiilor nu numai că nu 
concordă cu cele ale școlii, dar sînt 
chiar diametral opuse, fapt care, 
desigur, creează confuzii in mintea 
elevilor și pot conduce, în cele din 
urmă, Ia un comportament defiant. 
Nu sint puțini părinții care le în
găduie copiilor să se îmbrace și să 
se poarte oricum, „revoltindu-se" 
împotriva rigorilor școlii cu privire’ 
la ținuta, frecvența și conduita elevi
lor, în școală și in afara ei. Pentru 
acești părinți sînt zadarnice încercă
rile școlii de a-i „lămuri" că „mi
cile greșeli" pot degenera, cu timpul, 
în abateri grave, mergînd pînă la 
comiterea unor acte antisociale.

Că școala are o mare răspundere 
în prevenirea și combaterea la elevi 
a unor atitudini ce nu concordă cu 
normele de viață școlară sau cu cele 
de conviețuire socială este foarte 
adevărat. Dar tot la fel de adevărat 
este și faptul că fără sprijinul și 
colaborarea familiei școala singură 
nu poate rezolva multiplele și com
plexele probleme cu care se con
fruntă cotidian în procesul de învă- 
țămînt.

Noua calitate în învățărnînt are, 
desigur, și alte aspecte care — în 
lumina orientărilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la cel de 
al treilea Congres al educației po
litice și culturii socialiste și ale 
cuvîntării rostite de tovarășa Elena 
Ceaușescu la încheierea lucrărilor 
congresului — vor fi analizate cu 
responsabilitate și spirit revoluțio
nar de organele colective de condu
cere din școli, de care depind. în 
ultimă instanță, rezultatele obținute 
în activitatea instructiv-educativă, 
calitatea și eficiența procesului de 
formare a omului nou.

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala 
Mare): Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru): Actorul
— 18: (sala Atelier): Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Confluen
ta artelor". „Egiptul antic" — par
tea I. Spectacol realizat de Cristina 
Vasiliu — 18
• Opera Română (13 18 57): Carmen
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Dia
loguri — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul Înstelat 
deasupra noastră — 18.30

Capitală : la ora de instruire practicăLiceul nr. 1 de matematică-fizică din

cinema
0 Visul unei actrițe (pala filmului 
din R. P. Chineză): STUDIO (59 53 15) 
19
© Moromeții: SCALA (11 03 72) — 9: 
12; 16; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
12; 16; 19. EXCELSIOR (65 49 45) - 
9; 12.30; 16; 19
0 A doua variantă : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
© Haiducii Iui Șaptecaî, Răzbunarea 
haiducilor: FERENTARI (80 49 85) - 
15; 18,30
0 Pădurea de fagi : GIULESTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30
0 Osînda: COTROCENI (49 48 48) —
15; 17,15; 19,30
$ Anotimpul iubirii : VIITORUI
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Cuibul de viespi: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
© Cu miiniie curate. Viraj periculos: 
MUNCA (21 50 97) — 15; 18,30
0 Răscoala din Timok: TIMPURT 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 15; 19 
0 Program special pentru copii și ti
neret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• Faraonul: GRIVITA (17 08 58) — 9: 
12; 16; 19
0 Apașii: DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
15; 17: 19
0 Castane verzi : PROGRESU' 
(23 94 10) — 15; 17: 19
0 Păcală: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,30; 14; 16,30: 19
0 Waterloo: PACEA (71 30 85) — 9,30; 
12,30: 15,30: 18,30
0 Mari regizori, mari actori: PA
TRIA (11 86 25)— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18; 20.15
© lartă-mă: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11.15: 13,30; 15.45; 18: 20

0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul și., femeile — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Studio): Acești îngeri triști
— 17.30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Iarna cind au murit cangu
rii - 19
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Victoria, 50 58 65): Concert 
de muzică rock — 17; 19,30
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia Ro
mână (13 13 00): Pe-un picior de plai
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Muzicanții veseli — 9; Pistruiatul 
— 15
0 Circul București (10 41 95): „A sosit 
circul !« — 19
O Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77): Elefănțeiuî curios — 15: 
(Ia Ecran-Club): Recital Liviu Be- 
rehoi — 13; 15

Lista rămîne deschisă. Lista care 
cuprinde baletul „Priculiciul", cele 
două simfoniette, cele două rapso
dii bănățene, „Preambulul" Bur- 
lesca și concertul pentru orchestră, 
volumele de muzicologie („Istoria 
muzicii universale și românești", 
„Cartea dirijorului de cor", „Crea
ția muzicală românească secolele 
XIX—XX") etc. — acum se com
pletează cu cel de-al noulea cvar
tet. O altă experiență camerală, 
alături de Sonata pentru vioară și 
pian (1925), Sonata pentru violon
cel solo (1936), Sonata pentru 
vioară solo, scrisă in urmă cu trei 
ani pentru Mircea Opreanu. La 87 
de ani, maestrul Zeno Vancea lu
crează entuziast, plin de vitalitate. 
„Am un chef de lucru..." — 
spunea, confesîndu-se, că tărîmul 
cvartetului îi dă multe, multe sa
tisfacții.

— Știu că pentru primul cvartet, 
scris la Tirgu Mureș in 1928, ați 
obținut premiul „Enescu". Cum pri
viți această lucrare după aproape 
șase decenii ?

Z. V. Nici la timpul respectiv nu 
mi-a plăcut. Era monoton, m-am 
ținut prea strict de structurile mo
dale. Al doilea însă...

— Pentru cvartetul al doilea in 
re minor, scris in 1952, Vi s-a de
cernat Premiul de Stat. Cu parti
tura in mină am urmărit, nu o 
dată, conceptul polifonic, cum folo
seați mijloacele contrapunctice și 
modal armonice, diversitatea armo
nică, temele in spirit, popular, ca să 
nu mai vorbesc de acel cintec de 
leagăn din partea a Il-a care a 
avut o largă circulație și transpus 
ulterior, pentru flaut și pian.

Z. V. într-adevăr, a fost primul 
meu cvartet în spirit popular si 
cred că acest gen de exprimare, 
cvartetul, este cel mai spirituali
zat. tn simfonie, avind limbajul 
orchestral, folosind efecte timbrale, 
se pot ascunde multe deficiențe te
matice. Aici însă nu poți face 
lucruri ieftine.

— Așa cum nici in lied nu-ți poți 
permite efecte operistice și, aș da 
exemplu, cele „Cinci cintece de 
toamnă" semnate de Zeno Vancea.

Z. V. Nici liedul, bineînțeles, ca 
tărîm rafinat, nu te lasă să trișezi, 
trebuie să fii pătruns de ceea ce a 
vrut să exprime poetul.

— Să ne întoarcem la cvartetul al 
nouălea la care lucrați. Este o sin
teză ?

Z. V. Aș spune o încercare de

Privești cum, fir cu fir. sporește 
pînza in războaiele de țesut, de
venind cimpuri înflorite sau meș
teșugite jocuri de linii și culori, 
infășurindu-se apoi 
sute de metri. Căci 
textilă 
una dintre 
industriei 
faptul că 
ducția sa 
direct, fie 
confecții, 
greutate și „ . ____ ....
Bâtelor ; i-am văzut — pe oei mai 
mici dintre ei — zbengulndu-se la 
soare, în curtea creșei și a grădi
niței aflate în imediata apropiere 
a secțiilor de producție.

Ca și in alte întreprinderi cu un 
astfel de profil, majoritatea oa
menilor muncii sinț femei, deci 
soții și mame ; sau bunice, pen
tru că „Dacia" țese de mai bine 
de o jumătate de 
tivul este stabil, 
nu cunoaște fluc
tuație, iar timpul 
a trecut, tinerele 
muncitoare de 
acum 20—30 de 
ani s-au căsă
torit, au avut co
pii, apoi nepoți. 
„Important este, 
așa cum ne spu
nea deunăzi se
cretara comitetu
lui de partid, 
Viorica Nicules- 
cu, că activitatea 
ca muncitoare nu 
Ie stînjenește a- 
♦ribuțiile «le 
mame și vicever- 

Sînt opera- 
— țesut, fi-

ur- 
canelat, bo

binat, creație sau 
acea operație de 
mare' răspundere 
care este contro
lul de calitate 
ce revin, f 
clusivitate, 
meilor, 
muncitoare 
înaltă calif ioare. 
după cum a- 
vem femei-mais- 
tru, inginer, șef 
de atelier, șef de 
secție. Ca să nu 
mai vorbim de 
consiliul oameni
lor muncii. foc 
de conducere co
lectivă, în care prezența lor este 
predominantă. f 
sacra devenirii 
tru că iși știu 
sigure. Și sînt 
rul lor se apropie de cel al per
sonalului muncitor. Ei sînt în
conjurați cu dragoste maternă și 
ocrotiți în toate etapele dezvol
tării lor. Numai cei sub 14 am. 
cărora li se fac daruri, cu diferite 
ocazii, trec de o mie. La noi sint 
numeroase mameje cu mai multi 
copii. Femeile gravide sint mutate 
in locuri unde se poate sta jos, li 
se asigură apoi în continuare un 
toc de muncă potrivit cită vreme 
au program, redus pentru., alăpta re. 
Femeile se ajută intre ele, pentru 
că fiecare a trecut — sau urmează 
să treacă — printr-o asemenea fe
ricită stare, aceea de proaspătă 
mamă. Cred insă că liniștea și 
concentrarea de care au nevoie 
cele cu copii mici, pentru a munci 
pe măsura priceperii lor, sînt ur
marea firească a faptului că își 
știu copiii în siguranță, la creșă și 
grădiniță, aflate Ia doi pași, avind 
program prelungit sau săptămînal. 
De ambele se ocupă cu cea mai 
mare grijă conducerea întreprin
derii, 
misia 
incit 
nimic".

Interlocutoarea, ea însăși mamă, 
vorbește deșpre copii cu convinge
re. cu ardoare. Dar să nu uităm că 
avem in fată pe președintele con
siliului oamenilor muncii — om în
vestit cu răspunderi si putere de 
decizie, inclusiv în situațiile ce pri
vesc problemele mamei si copilu
lui. De altminteri, realitatea este 
mai grăitoare flecit orice apre
ciere.

în baloturi de 
întreprinderea 
Capitală este 
cu faimă ale 
Mărturie stă

.Dacia" din
unitățile
ușoare.
80 la sută din pro- 
merge la export, 
indirect, sub formă de 
Cresc in înălțime, în 
vigoare și copiii texti-

sa.
țiuni 
lat, năvădit, 
zit,

m

fie

secol, iar colec-

La creșă, unde sint îngrijiți, cu 
dragoste de mamă, 
de copii, afară în 
„grupa mare", cei 
larmă mare și ea 
spra-șefă, Constanța Miroea, 
treabă cine știe o poezie. Toți 
știu. Și toți vor să fie ascultați. 
Distingem glasul unui băiețel 
blond care spune cursiv și corect 
o poezie care începe așa : „Mama 
mea e țesătoare...". Și intr-adevăr 
așa este. Mama lui Daniel, Gheor- 
ghița, este țesătoare, chiar frun
tașă, după cum se poate vedea la 
panoul de onoare. Tatăl — Mihai 
Gavrilă, lucrează tot la „Dacia". 
Au doi copii la creșă și un școlar, 
care, la vremea lui, a trecut și el 
pe aici. Multe din numele munci
toarelor de nădejde se regăsesc la 
creșă, prin copiii lor : ălatoarea 
Florica Căpraru are doi ; țesătoa- 
rea Floarea Constantină tot doi ; 
Anișoara Sfetcu și-a crescut cinci

aproximativ 70 
curte se joacă 
de trei ani. E 
nu scade cind 

in-

denți. Ne bucurăm, de asemenea, 
cind vedem cum stăruința noas
tră de a-i învăța cite ceva, pe 
măsura puterii lor de înțelegere, 
prinde rădăcini, rodește. Anul tre
cut. formația noastră de montaj 
literar-artistic a ocupat locul intii 

' pe sector cu un program intitulat 
-Copiii lumii doresc pacea». Avem 
mulți copii talentați la recitări, la 
muzică"

Am stat de vorbă cu multe din 
textilisteie de la „Dacia" despre 
climatul creat aici pentru ca pre
ocuparea pentru împlinirea pro
fesională să se împletească armo
nios cu misiunea, atît de compli
cată, de soție și mamă. Un climat 
care are, cum s-ar spune, „ve
chime". Grija față de mamă și co
pil, în această cunoscută între
prindere bucureșteană, este ates
tată printre altele și de faptul că 

grădinița au fost con- 
ani în urmă, con- 
siderindu-se 
dezvoltarea 
progresul unității 
sînt strins legate 
de condițiile ofe
rite muncitoare
lor spre a-și 
crește copiii, de 
ușurarea sarcinii 
lor de mame. 
„Am peste 24 de 
ani vechime în 
întreprindere, ne 
spune muncitoa
rea Maria Marin. 
Anul acesta, la 
Revelion voi săr
bători nunta de 
argint ; o dată cu 
angajarea, 
și măritat, 
dacă am 
aici este 1 
că m-am 
foarte bine, 
patru copii 
Valentin — stu
dent la drept, 
Gabriel — mili
tar. Elena — ele
vă, și „prislea" — 
Cristian — in cla
sa intii. Pe toți 
i-am dat la cre
șă. apoi la grădi
niță. Am benefi
ciat de bilete la 
odihnă și trata
ment și,- atunci 
cind am avut ne
voie, de un loc 
de muncă mai 
ușor. E un colec

tiv bun, de care m-am atașat cu 
adevărat". Despre aceeași statorni
cie la locul de muncă ne-a vorbit 
și Elena Ajoițci, controlor de cali
tate. Din cinci membri ai familiei, 
patru lucrează la „Dacia" : soțul, 
care este electrician, 
mare, tot electrician, 
sora lui, laborantă ; 
— George — a dat, 
examen de admitere 
te de subingineri. De altfel și fra
ții lui mai mari au urmat această 
cale : Toni este, de puțină vreme, 
absolvent al unei asemenea facul
tăți, iar Florica e și ea studentă 
la seral, la chimie industrială. 
„Mi-am adus copiii aici, să-i am 
sub ochi, să-i deprind cu respec
tul pentru muncă. Și nu am făcut 
rău. Colectivul nostru m-a ajutat 
să-i formez ca oameni adevărați. 
să-i pregătesc pentru viață. Este 
și acesta un sprijin acordat ma
melor, la fel de important ca 
existența creșei și grădiniței, cînd 
sînt mici".

Bineînțeles că și la „Dacia", ca 
pretutindeni în țară, mamele cu 
mai mulți copii beneficiază de e- 
jutoare bănești din partea statu
lui, ca urmare a materializării po
liticii partidului și statului nostru 
de sprijinire a familiilor, de men
ținere a tinereții și vigorii po
porului nostru. în această între
prindere, ca și în oricare alta în 
care muncesc multe femei, ocro
tirea mamei și copilului ocupă 
un loc important, ca o reflectare 
a grijii manifestate de conducerea 
partidului și statului nostru față 
de copii, față de tinăra generație. 
Iar aspectele consemnate sint edi
ficatoare în acest sens.

creșa și
struite cu mulți

COPIII
fiecărei familii

Avem 
cu

VIITORUL
întregii țări

însemnări de la întreprinderea textilă 
„Dacia“ din Capitală

Ele se pot con- 
profesionale pen- 

1 copiii pe miini 
mulți. Numă-

comitetul sindicatului, co
de femei in mod deosebit, 
copiilor să nu le lipsească

copii la creșă și acum este aștep
tat al șaselea. Vasilica Gheorghe 
— trei.

Spațiul nu ne îngăduie să amin
tim numele tuturor muncitoarelor 
care beneficiază de sprijin prm 
creșă. In încăperi domnește o cu
rățenie cu adevărat de farmacie.

• Cearșafurile, fețele de masă — 
albe, scrobite — lenjeria în bună 
stare, mirosul plăcut ce vine de la 
bucătărie, jucăriile diverse — toa
te trădează o mare exigență față 
de tot ce vine în contact cu 
acești micuți. Nu ne mirăm aflînd 
că toți copiii sînt sănătoși. Es’e 
desigur rezultatul strădaniei per
sonalului sanițar și de îngrijire.ăl 
creșei, dar și al sprijinului acor
dat de întreprindere in buna în
treținerii a clădirii, în dotarea ei 
cu cele neoesare, îndeosebi lenje
rie, ce aici se schimbă des, rochi
țe și costumașe confecționate de 
croitoreasa crcșei din materialul 
recuperabil oferit de întreprindere.

Aoeeași grijă este vădită și in 
grădinița aflată alături : starea 
instalațiilor, mobilierul, întreg in
ventarul din interior, aparatele 
din locul de joacă sînt asigurate 
de întreprinderea-mamă. Educa
toarea Maria Chiriță ne vorbește 
despre marile griji, dar si despre 
marile satisfacții ale muncii de zi 
cu zi in mijlocul celor o sută de co
pii, muncă ce 
„Este o mare 
cînd mă duc 
prește cite o 

’ și-mi spune : 
teți ?■ 
relor învață meserii legate de in
dustria textilă și rămin lingă pă
rinții lor. Alții sint, astăzi, stu-

va spori în acest an. 
bucurie pentru mine 
în fabrică Iși mă o- 
tinără sau un tînăr 

«Nu mă mai cunoaș-
Mulți din copiii muncitoa-

că 
Și

m-am
Iar 

rămas 
pentru 
simțit 

Am

Toni, fiul cel 
și Flori ca. 

cel mai mic 
cu succes, 

la o facultâ-

Rodica SERBAN

sinteză a ceea ce am făcut oină 
acum, in sensul că nu fac abuz prea 
mare de polifonie și, în formele 
clasice, doresc o exprimare concisă. 
Unii spun că muzica este expresia 
unui afect, alții că este o operațiu
ne pur rațională. Oricum, pînă în 
momentul de față nu se știe unde 
se află exact sediul imaginației 
creatoare. Cert este că talentul tre
buie dublat de știință. Acum, la 
87 de ani, am terminat și cel de 
nl doilea volum intitulat „Conținut 
și formă în muzică", unde, de fapt., 
încerc să dau cîteva explicații.

— Ați pledat întotdeauna pentru 
invenția melodică, dar și pentru

multe curiozități s-au născut. Se 
lucra rațional, se construia, se evita 
elementul tradițional. Eiresc, s-a 
ajuns la declin. Acum se face un 
efort de îrttoarcere la melodie. Cu
noscutul compozitor Henze recu
noștea că publicului nu ai voie, nu 
trebuie să-i dai rebusuri sono
re. Publicul vrea să asculte 
muzică, muzică, să-i fie încălzit 
sufletuî. Nu există muzică fără 
emoție. fără sentimente și spun 
asta gîndindu-mă la unele experi
mente din muzica simfonică, in
strumentală... Arta adevărată, cred, 
este o artă a marilor sentimente 
omenești.

ARTA ADEVĂRA TĂ-0 ARTĂ 
A MARILOR SENTIMENTE

știința construcției și, in general, 
compozițiile dumneavoastră au re
levat un stil vocal, adică tot 
apropierea de melodie, de cintec. 
Este linia pe care ați abordat-o și 
in partitura la care lucrați ?

i Z. V. Da, și cred că experiența 
mea din lumea liedului mi-a fost 
îndreptar. Chiar în unele melodii 
instrumentale, pline de cromatisme, 
de salturi, tot se poate depista ca
racterul vocal.

— Spuneați că cvartetul de coar
de, la fel ca și liedul, oferă șansa 
unor comentarii spiritualizate. Sint 
aceste genuri în atenția celor mai 
tinere condeie ?

Z. V. După doi maeștrii ai mu
zicii românești — Wilhelm Berger 
și Pascal Bentoiu — care au scris 
cvartete de mare forță emoționa
lă. nu pot să nu mă bucur de cițiva 
compozitori — precum Adrian lor- 
gulescu, Vlad Ulpiu, Mihnea Bru- 
mariu — care au demonstrat nu 
numai interes pentru acest gen atît 
de dificil, dar și talent, și știință. 
Nu același lucru aș putea spune 
despre lied. Este încă un teren des
coperit. Vedeți, cind tineretul apu
sean decepționat de romantism a 
vrut să propună altceva și atunci 
a apelat la anatomia sunetului —

— Considerați că ceea ce se ofe
ră publicului in stagiunea de con
cert, respectiP creațiile de muzică 
românească (fie simfonice sau ca-' 
merale), demonstrează valențele 
muzicii românești, stadiul la care 
a ajuns creația muzicală contem
porană ?

Z. V. In primul rînd trebuie spus 
că este excelentă ideea ca în fie
care concert să existe și o lucrare 
românească. Dar este o realitate 
că publicul trebuie să cunoască mai 
bine creația lui Enescu, trebuie să 
fie informat despre marea școală 
care a adunat condeiele lui Joia, 
Andricu. Drăgoi, Enacovici, Ottes- 
cu, Alfred Alessandrescu... Așa 
cum, în același timp, în festivaluri 
anume construite. în seriale. în 
cicluri speciale trebuie să fie in
format despre muzica de ultimă 
oră. Și, in acest sens, mai sînt 
multe de făcut. Nu este drept ca 
ținerii să aștepte ani de zile pînă 
să fie cintați și nici ca publicul să 
nu cunoască ceea ce se numește 
„creația Ia zi".

— Spuneați că liedul este încă un 
gen descoperit. Dar muzica cora
lă. dar creația corală închinată co
piilor ?

Z. V. Se scrie foarte multă muzi

că corală, unele piese vor rămîne 
peste timp. Eu aș pleda ca să nu 
fie ocolite nici prelucrările folclo
rice cu știință și talent făcute. îmi 
aduc aminte că am condus prin 
1927—1930, la Tirgu Mureș, un cor 
al tipografilor. Cîntau muzică 
veche, polifonă și. cu timpul, da
torită acestei instrucții, au devenit 
abonați! concertelor simfonice. 
Deci și prin muzica corală bine 
făcută se poate face educație mu
zicală ! Ca să nu mai vorbim de 
muzica corală destinată copiilor. 
Festivalul național „Cintarea 
României", care a desțelenit atîtea 
forțe creatoare, va putea lansa, prin 
intermediul corurilor țărănești, al 
cocurilor de copii, nu numai crea
ții de ultimă oră, dar și nestemate 
ale folclorului românesc. Aceasta 
depinde însă și de dirijori, de' con
ducătorii formațiilor care, nu o 
dată, am văzut că merg pe linia 
minimei rezistențe.

— Dacă mi-aduc aminte bine, in 
„Cartea dirijorului de cor" făceați 
recomandări și pentru tehnica co
rală și pentru repertoriu.

Z. V. Da, pentru că nu trebuie 
să existe numai cîntece omofone, 
ci și pagini de la care coristul, 
amatorul de muzică să aibă ce 
învăța. Limbajul muzical într-o 
formă evoluată are forță educativă 
și iar mă întorc și spun : in mu
zică, pe oricare tărim ne-am afla, 
este nevoie de talent și de știință.

— Mirați povestit odată de un 
cosaș care v-a uluit cu cintecele 
lui. dar care, la rugămintea dum-, 
neavoastră, n-a putut repeta exact 
ceea ce minute in șir improvi
zase...

— Exact. Adică el improviza, 
crea. Românul este o fire muzicală, 
datele lui naturale, in acest sens, 
sint clare. Eforturile forurilor de 
cultură ar trebui să se îndrepte 
deci tocmai spre instrucție, educa
ție, cultură. Miracolul nașterii cîn- 
tecului popular n-a putut fi expli
cat. Așa cum n-a putut fi tălmăcit 
exact miracolul pătrunderii lui in 
mase. Dar tezaurul nostru de fol
clor vorbește de geniul creator, de 
inspirație, de profunzime. Așa cum 
în planul muzicii profesioniste, in
diferent de genul pe care îl abor
dezi — cvartet, lied, cor etc. — 
pentru a crea valori este nevoie de 
talent, dar și de știință.

Smaranda OȚEANU

z
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere mesajul pe care ml l-ați transmis cu ocazia ani
versării Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite.

Mulțumindu-vă pentru sentimentele sincere și cordiale exprimate, vă 
adresez la rîndul meu calde urări de sănătate, viață îndelungată și fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul României.

FAHD BIN ABDULAZIZ AL SAUD

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTE11*

Tragerea la sorti pentru turul al 
doilea din cupele europene va avea 
loc vineri 2 octombrie. Meciurile 
din turul secund se vor juca la 21 
octombrie și, respectiv, la 4 noiem

HANDBAL • Sala Rapid din Ca
pitală a găzduit meciul dintre echi
pele Steaua București și T-S.K.A. 
Septemvrlisko Zname Sofia, contind 
pentru primul tur al „Cupei campio
nilor europeni* Ia handbal masculin. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
26—22 (13—10) în favoarea sportivi
lor români. • în sala Olimpia din 
Timișoara, in cadrul „Cupei Cupe
lor* la handbal masculin, s-a dispu
tat meciul dintre formația locală 
Politehnica ți echipa bulgară Bal
kan Loveci. Au cițtigat sportivii ro
mâni cu scorul de 27—20 (14—U).
• La Bala Mare s-a disputat me
ciul dintre echipa locală H.C. Mi- 
naur și formația cehoslovacă Tatran 
Presov. din cadrul competiției „Cupa 
federației internaționale de hand
bal*. Prestind un joc excelent, hand- 
balistii români au repurtat victoria 
cu scorul de 32—21 (18—11).

POLO PE APA • U bazinul Di
namo din Capitală, in ultimul meci 
al turneului pentru ..Cupa campioni
lor europeni* la polo pe aoă. echipa 
Dinamo București a invine eu «corul 
de 12—6 formația C.N. Barcelona. în

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, luni, pe Ludwig Mecklinger, 
ministrul sănătății al Republicii De
mocrate Germane, care efectuează o 
vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost re
levate noi posibilități pentru extin
derea in continuare a colaborării și 
cooperării bilaterale pe linia ocroti
rii sănătății, a activității de cerceta
re in domeniul științelor medicale.

La întrevedere a participat Victor 
Ciobanu, ministrul sănătății.

A fost prezent Herbert Plaschke, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

★
în Capitală au avut loc, lunî, con

vorbiri, in cadrul întîlnirii de lucru, 
dintre Ștefan Andrei, viceprim- 
ministru al guvernului, șl A. K. An
tonov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Au fost analizate probleme legate 
de înfăptuirea înțelegerilor conveni
te la nivel înalt privind extinderea 
colaborării economice și tehnico- 
stiintifice. amplificarea cooperării si 
specializării în producție, creșterea 
si diversificarea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, precum 
si unele aspecte ale conlucrării în 
cadrul C.A.E.R.

★
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, 
general-colonel Vasile Milea. a adre
sat o telegramă de felicitare mi
nistrului apărării al Republicii 
Populare Ungare, general-colonel 
Ferenc Karpati, cu prilejul Zilei 
Armatei Populare Ungare.

Atașatul mflUar și aero al R.P. 
Ungare la București, locotenent-co- 
lonelul Sandor Aradi, s-a întllnit cu 
militari din două unități ale armatei 
noastre cărora le-a vorbit despre 
semnificația evenimentului aniver

Adunare festivă consacrată aniversării a 100 de ani 
de la înființarea liceului „Mihai Eminescu" din Botoșani

împlinirea a 100 de ani de existen
ță a liceului „Mihai Eminescu* * din 
Botoșani a fost marcată printr-o a- 
dunare festivă, care a avut loc in 
sala Teatrului de stat din localitate.

Participanții la adunare au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
șecretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă in 
țâre se spune, intre altele : Folosim 
acest moment aniversar pentru a vă 
adresa, mult stimate si iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cele mai sin
cere șl vii mulțumiri pentru că ați 
dat o nouă dimensiune si orientare 
învățămintului românesc prin inte
grarea acestuia cu producția și cer
cetarea, pentru atenția și grija oe_- 
manentă pe care le acordați condi
țiilor de muncă și de viață ale slu
jitorilor școlii, pentru tot ceea ce fa
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sat. Participanții au vizionat expo
ziții de fotografii cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor Ar
matei Populare Ungare și filme do
cumentare puse la dispoziție de 
Ambasada R.P. Ungare la București.

Cu prilejul Zilei Armatei Popu
lare Ungare, ambasadorul R.P. Un
gare la București. Păi Sziits, a 
oferit, luni un cocteil.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Apărării Naționale, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Cipru, luni a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost înfățișate im
presii de călătorie din această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

★
Basul Pedro Lien do din Venezue

la, care întreprinde un turneu în 
țara noastră, a susținut, luni, la 
Opera Română, un recital de lieduri, 
arii din opere și cintece populare 
venezuelene.

Au luat parte membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

A fost prezent Demetrio Boersner, 
ambasadorul Venezuelei la Bucu
rești.

(Agerpres)

ceți pentru ca tinăra generație șă se 
dezvolte și să-și împlinească cele 
mai înalte aspirații, spre binele și 
propășirea patriei noastre dragi.

Exprimăm, in aoelași timp, căldu
roase mulțumiri tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
pentru contribuția statornică la dez
voltarea științei, invățămintului si 
culturii românești.

Ne angajăm solemn să acționăm 
cu și mai multă dăruire pentru a 
păstra și duce mai departe tradiția 
școlii românești, ridicind-o pe o 
treaptă superioară, demnă de epoca 
de glorii pe care o parcurge națiu
nea română in acești ani fără prece
dent in istoria noastră națională, a- 
vind mereu drept călăuză viata și 
activitatea dumneavoastră, hotăririle 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

SATU MARE:
Echipamente de mare 

productivitate
Acționînd perseverent pentru 

continua innoire și modernizare a 
producției, colectivul întreprinde
rii de utilaj minier Satu Mare a 
introdus recent în fabricație noi 
echipamente de mare productivi
tate pentru mecanizarea lucrărilor 
in subteran și de la suprafață. Este 
vorba, intre altele, de electropala- 
riele pneumatioe de 8—10 tone 
forță, transportoarele cu bandă 
fixă și reversibilă etc. Semnifica
tive sint două fapte. în perioada 
care a trecut de la începutul aces
tui cincinal și pină in prezent, gra
dul de innoire a produselor a atins 
49 la sută fată de 37 la sută plani.- 
ficat. Totodată, in perioada care a 
trecut din acest an, pe seama asi
milării de noi produse importul a 
fost considerabil redus. (Octav Gru- 
meza).

AIUD : Un nou ansamblu 
de locuințe

în zona centrală a orașului 
Aiud a fost dat in folosință un 
nou bloc de locuințe cu 38 apar
tamente. Alte două blocuri cu 81 
apartamente si spatii comerciale 
la carter urmează să-si primească 
în timp scurt locatarii, oameni al 
muncii din unitățile economice ale 
orașului. La alte blocuri, care însu
mează 158 apartamente, au început 
lucrările de execuție. Prinde astfel 
contur un nou ansamblu de locuin
țe care. împreună cu cele existen
te, asigură continua întinerire a 
acestui puternic centru muncito
resc de pe Mureș. (Ștefan Dinică).

SIBIU: Piață 
agroalimentară

în Sibiu, in marele oartier de lo
cuințe Hipodrom, a fost dată in fo
losință o nouă piață agroalimen
tară. care vina in sprijinul mai 
bunei aprovizionări a miilor de ce
tățeni prin practicarea unui comerț 
modern, civilizat. Dispunînd de 
spații corespunzătoare pentru uni
tățile de stat, noua piață facilitea
ză desfacerea de produse si de 
către producătorii individuali. (Ion 
Onuc Nemeș).
DOLJ : Unități prestatoare 

de servicii
O dată cu darea în folosință a 

unor noj apartamente in localități
le rurale Bratovoești. Botosești

vremea
Institutul de meteorologic și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 septembrie, ora 20 — 2 oc
tombrie, ora 20. In tară: Vremea va fi 
rece. Cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros in regiunile estice șl sud-estlce, 
unde, pe alocuri, va mal ploua. Izolat, 
in zona de munte din nordul tării, tre
cător, se va semnala lapoviță. Vlntul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe

Pala. Cerăt și Podari, cu moderni
zarea unor străzi si bulevarde, cu 
executarea unui mare' volum de lu
crări aferente liniei duble de-tram- 
vai. oamenii muncii de la între
prinderea de gospodărie comunală 
si locativă a județului Dolj au 
reușit ca. in perioada ce a trecut 
din acest an. să extindă gama 
unităților prestatoare de servicii 
către populație. Aflăm de La in
ginerul Mircea Erem ia. directorul 
întreprinderii, că prin darea în 
funcțiune a unor noi sdcții în Cra
iova. Segaroea. Filiași. Băilești și 
Bechet, numărul unităților pres
tatoare de servicii către populație 
a ajuns la 70. faot ce a condus la 
sporirea volumului serviciilor cu 
peste 20 milioane lei. (Nicolae Bă- 
bălău).

TIMIȘOARA : Cantina 
muncitorești

La întreprinderea „Industria Li
nii*  din Timișoara a fost dată în 
folosință o mare șj modernă can
tină muncitorească. Prevăzută cu 
linie de autoservire și dispunînd 
de toată gama de utilaje pen
tru pregătirea și prepararea 
mincărurilor calde, de spatii adec
vate pentru depozitarea și conser
varea materiilor prime alimentare, 
la noua cantină pot servi zilnic 
masa de prinz 2 000 oameni ai 
muncii. Pentru locatarii căminului 
de nefamiliști. situat în imediata 
apropiere a cantinei, se asigură 
atit micul dejun, cit și cina. Demn 
de menționat este faptul că la exe
cutarea lucrărilor de construcție au 
participat și muncitorii întreprin
derii. ceea ce a contribuit la re
ducerea costului investiției si scur
tarea termenului de dare In folo
sință. în prezent, in județul Timiș 
funcționează 110 cantine muncito
rești. (Cezar Ioana).

IAȘI : Realizări 
ale meșteșugarilor

Cooperația meșteșugărească din 
județul Iași, care cuprinde 11 coo
perative în municipiul Iași și in 
orașele Pașcani. Hfrlău și Ttrgu 
Frumos, și-a dezvoltat în ultimii 
ani substantial rețeaua de unități 
prestatoare de servicii către popu
lație. Printre acestea se numără 
secțiile și atelierele de prelucrare 
a fierului, a lemnului, a materiale
lor plastice, precum și de împleti
turi de nuiele, de confecții și tri
cotaje. artizanat. Volumul prestă
rilor de servicii efectuate prin 
cooperația meșteșugărească ieșeană 
a ajuns Ia peste 500 milioane Iei 
anual. (Manole Corcaci).

raturile minime vor fi cuprinse intre 3 
șl 10 grade în sudul țării și Intre zero 
și 8 grade in rest, mal scăzute In re
giunile nord-estice șl in depresiuni. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse, 
in general. Intre 10 si 20 de grade. Di
mineața, pe alocuri, se va produce 
brumă in regiunile nordice. In zonele 
subcarpatice și depresionare. In Bucu
rești: Vremea va fi rece. Ceru] va fi 
variabil, mai mult noros. Temporar va 
ploua. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 7 si 
11 grade. Iar cele maxime între 15 si 
18 grade.

(JamrmLfapte semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI 

Temelia randamentelor înalte
O recentă vizită de documentare 

în Republica Democrată Germană 
ne-a oferit noi mărturii despre 
economia modernă, de înaltă efi
cientă a acestei țări socialiste prie
tene. care ocupă un loc important 
In rîndul statelor industrializate ale 
lumii. Realizind 70 la sută din ve
nitul național, industria creează 
baza materială a forței economice 
crasei nete a tării.

Succese remarcabile s-au obținut 
și în agricultura R.D.G. Cele a- 
proape 5 milioane hectare teren 
arabil produc an de an mai mult 
și mai ieftin, sectorul zootehnic 
dezvoltindu-se. de asemenea, oon- 
tinuu. Baza tehnico-materială a a- 
griculturii s-a intărit necontenit în 
anii socialismului. Cooperativele 
agricole de producție și întreprin
derile agricole de stat dispun de 
148 000 tractoare, 34 000 autocamioa
ne. circa 17 000 combine și alte 
mașini agricole.

Dezvoltarea pe baze moderne a 
industriei oferă premise favorabile 
pentru aplicarea largă a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
în agricultură. Asa se si explică 
media mare a unor producții a- 
gricole si animaliere. Astfel, in anii 
1981—1985 producția de oereale la 
hectar a fost de 41,3 chintale. Intre 
care griu — 48.8, oleaginoase — 
22.5. cartofi — 206, sfeclă de zahăr 
— 294 chintale la ha. Șeptelul a 
ajuns in anul 1985 (in capete la 
suta hectare suprafață agricolă uti
lă) la 94 capete bovine, din care 
33 vaci. 208 porcine. 42 ovine și 
405 găini ouăteare, Cum este și 
firesc, producțiile mari obținute in 
agricultură și in producția anima
lieră s-au răsfrint asupra nivelu
lui de viață al oamenilor, care a 
devenit din oe in ce mai bun. 
corespunzător societății socialiste 
pe care o edifică. Cerința de ali
mente este acoperită, în prezent, 
aproape în întregime, din produc
ția proprie.

...Drumul de la Berlin la Bril- 
sewitz — localitate din regiunea 
Schwerin — situată in nordul R. D. 
Germane, se parcurge in exaot 3 
ore. Sau cel puțin asa a dorit șo
ferul, pentru că urma să ne intîlnim 
cu reprezentanți ai comunei la ora 
11 fix ; asa că am plecat din me
tropolă la 8 dimineața.

De Ia Waltrand Skorupski. pri
măriță de 20 de ani în comună, 
o femeie energică, arn aflat cite 
oeva din istoria localității, asemă
nătoare. de altfel, cu a multora 
din această zonă, ținută în trecut 
in înapoiere. în 1945. spunea pri
mărița. in oomuna noastră erau 
doar citeva case de pămînt insa
lubre, unde locuiau oei clțiva zeci 
de argati permanent! care trudeau 
pe pâminturile moșierului. în rest, 
muncă multă și lipsuri, așa incit 
între situația de astăzi a oeior 
1 500 de locuitori și a celor din 
trecut nici nu se poate face com
parație.

în comună iși desfășoară activi
tatea o cooperativă agricolă. înfiin
țată in urmă cu 35 de ani. Ea 
este specializată in creșterea ani
malelor. Mai sint aici o întreprin
dere agricolă de stat, care produce 
cereale șl legume, o Întreprindere 
de stat pentru mecanizarea eom- 
plexelor zootehnice, un centru de 
aprovizionare pentru întregul raion 
cu piese de schimb necesare tehni
cii agricole, o stațiune care pro
duce semințe de legume și o în

treprindere pentru furaje con
centrate. Toate aoestea au con
tribuit si oontribuie la dezvoltarea 
economico-socială a localității, unde 
în prezent se află sute de locuințe 
moderne, apă curentă, școală cu 10 
clase, 3 grădinițe cu 150 de locuri, 
creșe unde muncesc 40 de cadre 
didactice, casă de cultură, două ca
binete medicale — de medicină ge
nerală și stomatologie — centre 
comerciale în toate cele 4 sate 
componente si unul mai mare in 
centrul comunal etc. Amintim, de 
asemenea, că 43 la sută din popu
lație are autoturisme. 80 la sută 
— mașini de spălat, iar 97 la sută 
din locuitori dispun de frigidere 
sau congelatoare.

Peste tot unde privești, in Brii- 
sewitz este prezent noul : se con
struiește, se înfrumusețează. Și 
pentru .ca realizările să se ampli
fice. iar viata locuitorilor de aici 
să devină mai prosperă, s-a inehe-

însemnări 
din R. D. Germană

lat un acord comunal complex de 
cooperare între conducerile celor 
6 Întreprinderi și consiliul local. 
Acesta prevede realizarea unor 
construcții in valoare de 1,3 mi
lioane mărci. Astfel, va fi ridicat 
un complex în care vor funcționa 
poșta, frizeria și alte servicii pen
tru populație.

în centrul celor aproape 33 de 
prevederi ale aoordului comunal se 
află îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, in scopul soluționării din 
punct de vedere social, pină in 
anul 1990, a problemei locuințelor, 
în acest an vor fi construite sau 
modernizate alte 20 de locuința cu 
sprijinul întreprinderilor. Se’ pre
vede. de asemenea. începerea ex
tinderii unui vechi complex de 
clădiri prin adăugirea unor spații 
noi. Mijloacele financiare vor fi 
puse la dispoziție din fondurile 
oonsiliului de cooperare. Acordul 
prevede, in cadrul initiative! „con
tribuții pentru a face orașele și co
munele noastre mai frumoase*  
(inițiativă desfășurată la scară na
țională), construirea unui complex 
cu destinații, cuitural-artistioe mul
tiple. precum și o bază de recep- 
tionare a materiilor prime secun
dare.

— Prin rezultate mai bune ob
ținute la culturile agricole și la 
creșterea animalelor, a sporit și 
posibilitatea cooperativei agricole 
și a întreprinderilor din comuna 
noastră de a contribui la îmbună
tățirea condițiilor de vlațâ in loca
litatea noastră — precizează pri
mărița. în același timp, la noi se 
poate urmări cu satisfacție cum 
tot mai multi cetățeni se simt 
răspunzători pentru ceea ce se 
întimplă dincolo de pereții locuin
țelor lor și cum ajută la înfrumu
sețarea localității lor. Astfel a fost 
construit, de curind. un frumos 
complex sportiv prin mii de ore de 
muncă voluntară. Pe de altă parte, 
întreprinderile din localitate ne-au 
ajutat la îngrijirea a 40 ha cul
tivate cu sfeclă și ne-au pus la 
dispoziție tractoriști pentru etrin- 
gerea recoltei.

Inginerul Marknost, directorul 

întreprinderii agricole de stat din 
localitate, ne-a furnizat unele in
formații privind agricultura și zo
otehnia unității pe care o conduce 
și a cooperativei agrioole de pro
ducție.

— Dispunem de o suprafață de 
5 500 ha teren arabil, din care 1 700 
ha irigate și 340 ha pășuni — spu
nea interlocutorul. Producem ce
reale. răpită, sfeclă de zahăr, fu
raje și sintem cel mai important 
producător de legume pentru ora
șul Schwerin — centrul regiunii. 
Anul trecut am realizat o produc
ție foarte bună — gnu 5 700 kg 
la hectar, rapiță 3 600 kg, ha. Re
colte bune am obținut și la secară, 
orz. ovăz. în oe privește legumicul
tura, putem spune că am și depășit 
sarcinile de plan. Am trimis oa
menilor muncii de la oraș 2 000 
tone conopidă. 3 000 tone varză, 
castraveți si roșii.

L-am întrebat oe ing. Marknost 
care sint. după părerea sa. facto
rii care au contribuit la creșterea 
substanțială, in anul trecut, a pro
ducției de oereale și legume.

— în primul rînd munca de bună 
calitate și la timp pe care o fac 
oamenii. Pe baza stimulentelor ce 
le aoordăm, in funcție de recol
tele obținute, oamenii se străduiesc 
să producă mai mult, ne-a răspuns. 
Apoi, aprovizionarea mai bună cu 
Îngrășăminte, cu substanțe chimi
ce. aplicarea unor tehnologii adec
vate și. bineînțeles, vremea fa
vorabilă.

în ceea ce privește zootehnia, re
zultatele sint. de asemenea, me
ritorii. Ni s-a spus că cele peste 
1 000 de vaci dau fiecare o canti
tate de 4 500 litri lapte anual, cu 4 
la sută grăsimi, iar animalele pen
tru sacrificat realizează un spor de 
greutate zilnică de 500—600 grame 
la porci, cu un consum de 4.5 kg 
furaje la kg de carne si 0,700 kg la 
taurine, cu un consum de 5 kg 
oereale ne kg de carne. Aid, Ia 
Brusewitz, s-a realizat anul trecut 
cea mai mare producție de lină 
din R.D.G. — 3.5 kg lină spălată 
ne fiecare oaie (din rasa merinos, 
in primul rtnd).

La Brtisewitz iși are sediul șj 
Întreprinderea de stat pentru con
strucția si meaanizarea complexe
lor zootehnice, cane-și desfășoară 
activitatea în toată regiunea. Ing. 
Stark, directorul unității, remarca 
faptul că personalul posedă o înaltă 
calificare, aici lucrind peste 130 de 
ingineri, tehnicieni și maiștri. Con
tribuția acestei întreprinderi la 
creșterea producției animaliere este 
substanțială : la grajdurile de vaci 
furajarea, mulgerea și curățenia 
sint mecanizate in întregime, iar Ia 
complexele de porci, mecanizarea 
a ajuns, pe regiune, la 77 la sută. 
Ia păsări, — 90 la sută. Se află în 
construcție un sistem modern de 
control al producției ; după 1990 
se va trece la computerizarea pro
ceselor de producție. Se pune pro
blema pregătirii forței de muncă, 
în vederea trecerii Ia aplicarea 
mi croelectronicl i.

într-adevăr, așa cum ne «punea 
primărița, oamenii s-au învățat să 
Privească dincolo de pereții casei 
lor. dincolo de ziua de azi. să ac
ționeze hotărit, cu dăruire si răs
pundere pentru înfăptuirea eu suc
ces a politicii partidului și statului.

Neculal ROȘCĂ

(Urmare din pag. I)
într-adevăr. bucuria pentru bu

nele rezultate lăsase locul unei vi
zibile nemulțumiri și am Înțeles 
repede de ce. Tot aici, pe platfor
ma Bradului, la Crișcior, la prepa- 
rație, activitatea era diminuată 
față de capacitate din lipsă de apă. 
Crișul Alb, apa tutelară a locului, 
e zgircită cu cei de la Crișcior. 
„O ploaie bună ne-ar salva. Am 
lucrat doar 8 ore din 24 posibile*  
— ne spun gazdele și-și duc mina 
streașină la ochi, scrutind văzdu
hul. Nici un nor nu pătează albas
trul imaculat. Cină ar fi crezut că 
poți detesta. în Apuseni, un cer 
senin, albastru-imaculat ?

— Pe de altă parte — continuă 
interlocutorul — avem stocuri de 
concentrate de minereuri complexe 
care așteaptă să fie preluate de 
unități ale Ministerului Metalur
giei. Știm că au și tovarășii de Ia 
Metalurgie destule probleme, totuși 
li rugăm, și prin intermediul zia
rului. să găsească soluții pentru 
preluarea și prelucrarea concen
tratelor. în ce ne privește, e vorba, 
să zicem, de o descongestionare. în 
ce privește economia națională 
însă, e vorba de mult mai mult. E 
vorba de cupru și de zinc, și de 
plumb, și de atitea alte materii pri
me și e vorba de atitea întreprin
deri care așteaptă aceste materii 
prime ca piinea caldă 1

între timp, apa se adunase. (în 
oraș, cînd beau apă. oamenii îșl 
umplu paharul pe jumătate. Beau. 
Dacă mai e nevoie incă. mai des
chid robinetul. N-am văzut însă 
strop de apă picurind dincolo de 
pahar. De bună seamă, reflexul 
de gospodar este și efectul prezen
tei. aici, pe platforma Crișcior, a 
secției de preparați#.) La 13,30. 
cind ne-am luat rămas bun de Ia 
primar, preparațla începuse să lu
creze. Pentru încă opt ore. apa era 
asigurată. Dacă, în răstimpul aces
ta. cerul s-ar acoperi de nori, la 
Crișcior. în preparație. ai crede că 
a răsărit soarele !

În subteran, lumina lămpașe- 
lor, reverberată de pereții 
galeriei, ne dezvăluie chi
puri cunoscute. Sint oameni 

pe care i-am inttlnit la intrare. 
Cum. oare, au ajuns attt de repede, 
dacă acum, la trecerea noastră, 
sint deja în plină activitate, de 
parcă n-ar fi părăsit aceste posturi 
de lucru nici o secundă ? Aceeași 
formulă de salut, aceleași priviri 
luminate de zimbet.

— Merge treaba, merge ?
— Apoi, musai să meargă 1. ni se 

răspunde.
— De ce musai ?
— Fiindcă sint mineri destoinici, 

oblșnuițl cu greul. Fiindcă munca 
lor aspră, bărbătească le-a dăltuit 
pină Ia tăria diamantului acea 
trăsătură înscrisă între cele mai 
alese calități ale comunistului : 
unitatea dintre vorbă și faptă.

Răspunsul tovarășului Ionel Vlad. 
confirmat de realitatea tonică din 
subteran, are acoperirea cifrelor, 
acoperirea faptelor, acoperirea vie
ții. A vieții noi care înseam
nă, aici, la Brad. 4 000 de 
apartamente construite in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu*  pentru 
familiile minerilor ; înseamnă 14 
întreprinderi industriale și secții 
de producție mai importante, e- 
chipate modern ; înseamnă, numai 
în acest an. 150 milioane lei inves
tiții ; înseamnă, zilnic, mărfuri în 
valoare de peste un milion, cum
părate din magazinele orașului de 
mineri și de familiile iQr ; Înseam
nă casă de cultură, școli, muzee. 
Si toate la un loc înseamnă mun
că, uneori mai grea decît in minele 
de cărbune, înseamnă și tehnică 

Lumini și oameni 
în Apuseni

nouă, dar și folosirea clasicului 
pikamer, căruia roca dură nu-i 
poate refuza bulgării mici, dar 
grei, de lumină.

— Dumneavoastră... aici ?
Și ridem de naivitatea propriei 

întrebări. Pe tovarășul Nicolae 
Baba, secretarul cu probleme or
ganizatorice al comitetului de 
partid, memoria reporterilor îl 
„fixase*  in locul unde, potrivit in- 
tîlnirii stabilite în prealabil, ne 
așteptase : la sediul comitetului de 
partid. Ne furnizase informațiile 
solicitate — întreprinderea are 
aproape 3 000 de membri de partid, 
mai mult de jumătate din efecti
vul muncitorilor ; activitatea poli
tică, precum și cea productivă, este 
urmărită îndeaproape in toate cele 
8 sectoare etc. — apoi ne-am des
părțit. adică noi am plecat, dinsul 
a rămas să rezolve niște probleme 
urgente.

— Munca de partid, ne saune 
acum, nu se desfășoară numai Ia 
suprafață, ci și în subteran. Mai 
ales in subteran, unde iși petrec 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
Întreprindere cea mai importantă 
din partea activă a zilei.

— Concret, de ce vă aflați, acum, 
aici ?

— Comuniștii din sector au fă
cut, cu prilejul discuțiilor Indivi
duale. citeva propuneri privtnd îm
bunătățirea fluxului de transport pe 
galerii. Vedeți, la acest capitol sin- 
tem incă deficitari... Vrem să În
tocmim un studiu, să stabilim un 
plan de măsuri, să trecem la fapte 
cit mai repede cu putință.

— Așadar, munca de partid — in 
sprijinul producției...

— Nu este numai o teză. Este o 
cerință formulată clar de secre
tarul general al partidului, valabilă 
pentru toți comuniștii, și pe care 
noi ne străduim să o transpunem, 
cu consecvență, in fapt.

A

In cariera Valea Arsului, in
ginerul Aurel Toma. șef de 
brigadă. încheie fișa de pro
ducție zilnică. Aruncăm o 

privire peste umărul său. Citim : 
planul pe luna septembrie — 81 000 
tone; realizat: 135 000 tone. Efec
tuăm, rapid, un calcul mental (ziua 
documentării noastre : 21 septem
brie a.c. — n.n.).

—, ...54 000 tone peste plan.
— Exact. Cantitatea de steril 

descopertat in primele două de
cade ale lunii septembrie ne-a pro

pulsat, de citeva zile bune, In oc
tombrie. Vrem să nu pierdem nici 
o secundă bună de lucru; vedețt, 
vremea este excelentă pentru lu
crul in carieră ; vrem să intrăm in 
iarnă cu fronturi de lucru asigu
rate, astfel incit o dată cu pri
mele precipitații, cind preparațla 
va începe să lucreze din plin, să 
aibă si ce lucra din plin, 24 de ore 
din 24.

— înțelegem că vreți să men
țineți ritmul bun de lucru și in 
zilele următoare...

— Vrem să sporim acest ritm și, 
deja, am găsit citeva căi nu îndea
juns de bine exploatate pină in 
prezent. Am luat măsuri ca. în 
perioada imediat următoare, me
dia zilnică să sporească substan
țial ; sint măsuri de ordin organi
zatoric, nu necesită nici un fel de 
sprijin din afară.

Cu sau fără precizarea finală, 
răspunsul ar fi fost, oricum, demn 
de consemnat. Precizarea finală 
insă adaugă o notă in plus de se
riozitate : lată, minerii „la zi“, ea 
si cei din subteran, Iși evaluează 
propriile forțe, caută să-și pretindă 
lor înșiși cit mal mult cu putință. 
Nu cer nimic, nu arată spre alții, 
nu fabrică viitoare justificări 
„albe*  pentru „zilele negre*,  adică 
tot albe, ale iernii.

— în așteptarea iernii, care tre
buie să fie un anotimp normal da 
producție — ne mai spune Aurel 
Toma — am făcut și noi, cum se 
zice, sanie incă din timpul verii. 
Intrăm in iarnă pregătiți.

Mare lucru să-ți faci sanie din 
timpul verii !

Pe tovarășul Nicolae Lungu. 
directorul întreprinderii mi
niere Barza, nu l-am putut 
găsi.

— E la Deva, pentru rezolvarea 
problemelor privind noile capacități 
de producție — ne informează 
geologul Grigore Verdeș, inginerul- 
șef al producției. Dar mai bine să 
vedeți cu ochii dumneavoastră 
despre ce este vorba ! Vă voi con
duce in secția de prelucrări pietre 
semiprețioase a întreprinderii.

O secție de producție? Ca indi
catori de plan, ca realizări, ca per
formanțe — da ! Altfel : 33 de oa
meni (e drept, toți absolvenți de li
ceu, toți policalificați, capabili să 
execute orice muncă din flux, în- 
cepind de la depistarea șt culege
rea pietrelor, pină la șlefuirea fie 
și tip briliant ! — adică acel mo
ment de unde meseria devine 
artă). *

Tehnicianul geolog Ștefan I'eș. 
șeful secției, ne dezvăluie citeva 
mici taine care nu constituie secret 
profesional.

— Materia primă se află din a- 
bundentă la indemina noastră : a- 
gatul, jaspul, lemnul silicifiat. ro- 
donitul. rodocrozitul. aragonitul. 
fluorina... De altfel, resursele lo
cale constituie 80 la sută din mate
ria primă pe care o prelucrăm. Di
ferența, provenită de Ia alte Între
prinderi din tară, o constituie ma
teria primă sintetică ; mai exact, 
la noi se execută șlefuirea tip bri
liant a rubinelor, a safirelor, a 
ametistelor. Realizăm, in principal, 
articole pentru industrie — cutite 
și perinițe pentru balanțe analitice 
(de finețe), mojare manuale și me
canice pentru institute de cerce
tări si pentru diferite laboratoare, 
suporți pentru ceasuri electronice, 
suporți pentru articole de iluminat, 
precum și articole de podoabă.

în legătură cu articolele tehnice 
pe care acest tînăr colectiv (tînâr 
și ca medie de vîrstă, și ca ani de 
activitate — secția a luat ființă in 
1882) le realizează, reținem că re
prezintă tot atitea reduceri de 
importuri și că nu sint cu nimic mai 
prejos in comparație cu suratele 
lor din import, decit că sint... mal 
ieftine 1 Cit despre articolele de 
podoabă, pină in prezent ponde
rea lor in cadrul producției este 
destul de redusă (s-au realizat, in
tr-o gamă restrinsă, mărțișoare, 
inele, pietre de inel ș.a.). urmind 
insă ca intr-un viitor apropiat pro
ducția să se diversifice și să 
crească substanțial. Sint intenții pe 
cale să devină fapt, sint proiecte 
izvorite dintr-o cunoaștere exactă 
a forțelor, a resurselor, a posibili
tăților. Ca un amănunt, secția, așa 
cum există ea tn prezent — ca do
tare și construcție — s-a amorti
zat in citeva luni de Ia înființare 1

Dincolo Insă de toate acestea și 
mai de preț decit orice, vezi nes
temata cea mai valoroasă a Apuse
nilor (a acestor munți-rezervoare 
de materii prime valoroase) : omul. 
El, cel ce smulge munților si aduce 
Ia lumină ascunsele comori.

Succes deplin fotbaliștilor români!
Azi, Victoria București - E.P.A. Lamaka 

în „Cupa U.E.F.A."
Victoria București. învingătoare in 

Cipru cu 1—0 in fața echipei E.P.A. 
Larnaka, va juca astăzi meciul re
tur din prima etapă a ..Cupei 
U.E.F.A.*.  cu încredere deplină tn 
posibilitatea de a se califica în tu
rul secund al acestei competiții eu
ropene.

Debutantă pe tărtmul pretențios al 
cupelor continentale intercluburi. e- 
chipa bucureșteană se caracterizea
ză In prezent nu numai prin multă 
ambiție sportivă, ci și prin modul 
foarte serios in care a pregătit par
tida retur cu formația cipriotă din 
Larnaka. Din relatările pe care rti 
le-au făcut antrenorii, experimenta
tul tehnician Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor și adjunctul său Feodot. re
zultă că ei și-au intensificat efortu
rile de asamblare a formației și de 
creștere a nivelului calitativ de joc. 
Pe de-o parte, conducerea și antre
norii clubului Victoria acordă toată 
considerația adversarului, deși l-au 
învins chiar pe terenul din Larnaka. 
iar pe de altă parte intenționează să 
fructifice din plin posibilitățile ofe
rite de cele două meciuri, pentru 
confruntările viitoare din etapa care 
va urma in „Cupa U.E.F.A.*.  Mulți

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

jucători noi în formația bucureștea
nă, precum și unele indisponibilități 
(fundașii Vlad și Zare, portarul 
Nițu) justifică atitudinea atentă ți 
serioasă de pregătire. în meciul de 
azi, formația probabilă va cuprinde 
pe Rotărescu — Comănescu. Mirea, 
C. Solomon, Topolinschi — Cojoca- 
ru, Ene. Augustin — Vaișcovici, 
Nuță (Stere), Henzel (Tălnar) ; por
tar de rezervă va fi Toma. iar jucă
tori de cimp (pe lingă cei mențio
nați mai înainte) — Balaur, Ursu și 
Câciureac.

Echipa cipriotă, care a sosit dumi
nică in Capitală, a continuat pregă
tirile teri, printr-un antrenament de 
aproape două ore.

Partida Victoria — E.P.A. Larnaka 
va fi arbitrată de o brigadă din Al
bania — la centru. Kothelia ; dele
gat U.E.F.A. este Roland Keller (El
veția), același observator care va fi 
și la meciul de miercuri, dintre Di
namo București și F.C. Malines.

Deci, astăzi, de la ora 15.30. la sta
dionul Victoria, publicul va aștepta 
un joc frumos ți o victorie a fotba
liștilor români,

Valeriu MIRONESCU

brie, Ca de obicei. In „Cupa 
U.E.F.A." se vor desfășura incd 
In acest an și partidele din turul 
al treilea, la 25 noiembrie și, res
pectiv, 9 decembrie.

urma acestei victorii. Dinamo Bucu
rești a ocupat locul I si s-a calificat 
in sferturile de finală ale competi
ției • La Atena. In turneul pentru 
primul tur al „Cupei campionilor 
europeni*  la polo oe apă. echipa 
Partizan Belgrad a Învins cu scorul 
de 17—5 (5—1, 3—1. 3—1, 6-2) for
mația daneză Frem. înt.r-un alt 
joc. echipa poloneză Stylon Chorzow 
a întrecut cu 8—7 (după prelungiri) 
formația Glyfada (Grecia).

FOTBAL. Cele șase meciuri dis
putate duminică in etapa a 6-a a 
campionatului diviziei A la fotbal 
s-au incheiat cu următoarele rezul
tate : A.S.A. Tg. Mures C.S.M. 
Suceava 3—1 (1—0). F.C. Argeș — 
Universitatea CIuj-Napoca 1—1 
(0-0), Petrolul — Oțelul 1—2 (1—0). 
Flacăra — Rapid 3-0 (1—0), F.C. Olt 
— Politehnica Timișoara 2—0 (0—0), 
F.C.M. Brașov — Corvinul 1—1 (1—1). 
tn clasament conduce echipa Steaua, 
eu 12 puncte, urmată de formațiile 
Dinamo — 12 puncte (golaveraj in
ferior) și Universitatea Craiova — 9 
puncte.

RUGBI. în etapa a 6-a a campio
natului diviziei A Ia rugbi s-au În
registrat următoarele rezultate : Di
namo — Farul Constanța 21—12 ; 
Steaua — Știința Petroșani 44—22 ; 
C.S.M. Sibiu — C.S.M. Suceava 
30—19 ; Sportul Studențesc — Con- 
tactoare Buzău 22—27 ; Universitatea 
Timișoara — Politehnica Iași 12—3. 
în clasament conduce Steaua (cu 18 
puncte), urmată de Dinamo (17 
puncte).

ȘAH • în turneul internațional de 
șah „Memorialul Victor Ciocîltea*.  
ce se desfășoară în sala Clubului de 
șah I.T.B. (str. Lipscani 21), după 
opt runde in clasament conduce 
maestrul Iugoslav Drajko Filipovici, 
cu 6 puncte, urmat de Pușcașu — 5 
puncte (1). Armaș — 5 puncte etc. 
• Marea maestră sovietică Elena 
Fatalibekova a susținut la Șah club 
I.T.B.. un simultan la 30 de mese, ob- 
ținînd 23 de victorii, 5 remize și 
două partide pierdute, la tinerele 
șahiste Magdalena Cernea, elevă la 
Școala nr. 39. și Doina Popa, stu
dentă. jucătoare Ia clubul I.T.B.

TENIS. Proba de dublu bărbat! 
din cadrul concursului de tenis al 
armatelor prietene, desfășurat Ia So
fia. a revenit sportivilor români A- 
drian Marcu șl Răzvan Itu. care au 
Întrecut tn finală cu 4—6. 6—2, 6—1 
perechea Olkovski, Silev (U.R.S.S.). 
în proba de dublu feminin a cițtigat 
de asemenea cuplul român Daniela 
Moise, Daniela Ivan. Învingătoare cu 
6—2, 7—6 în finala susținută cu so
vieticele Sapoșnikova ți Sinarenko.

VOLEI. Meciurile disputate in 
ziua a treia a Campionatelor euro
pene de volei, ce se desfășoară tn 
Belgia, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: masculin : Franța —
România 3—0 ; Suedia — Cehoslo
vacia 3—2 ; Olanda — Italia 3—0 ; 
Bulgaria — Belgia 3—0 ; U.R.S.S. — 
Iugoslavta 3—1 ; Grecia — Spania 
3—0 ; feminin : Franța — România 
3-0 ; Olanda — Italia 3—1 ; U.R.S.S.
— Polonia 3—0 ; Cehoslovacia — 
R.F. Germania 3—1 : R.D. Germană
— Ungaria 3—0 ; Bulgaria — Belgia 
3—0.
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Convorbiri româno-sovietice
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

S. Morcovescu transmite: Un călduros 
schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a avut loc la Moscova, cu prilejul 
primirii de către Andrei Gromiko. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a delegației 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, conduse de 
Ioan Anton, membru al Consiliului

de Stat, care întreprinde o vizită în 
Uniunea Sdvietică ia invitația So
vietului Suprem.

în cadrul convorbirii avute cu 
acest prilej, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării în continuare 
a relațiilor româno-sovietice în spi
ritul înțelegerilor convenite între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mi
hail Gorbaciov. S-a subliniat contri
buția pe care parlamentele și parla
mentarii din România și Uniunea 
Sovietică pot și trebuie să o aducă la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la 
dezvoltarea raporturilor bilaterale.

Pentru dezarmare și pace !

unirii eforturilor tuturor popoare- J 
lor și țărilor, indiferent de orindu- ț 
irea lor social-politică. pentru sal
varea omenirii de pericolul unei 
catastrofe nucleare și lichidarea 
tuturor armelor de exterminare in 
masă.

Omenirea trebuie salvată de pericolul 
unei catastrofe nucleare

ROMA 28 (Agerpres) — în loca
litatea italiană Prato s-a desfășurat, 
timp de trei zile, simpozionul in
ternațional intitulat ..Pacea — un 
drept, dezarmarea — o datorie", 
la care au luat parte oameni de 
știință din diferite țări.

în comunicatul dat publicității se 
arată că. în cursul dezbaterilor, 
participanții au relevat necesitatea

S-a subliniat, de asemenea, ne- i 
oesitatea educării tinerelor generații !

Pentru educarea tinerelor generații în spiritul păcii j

în spiritul păcii si înțelegerii în
tre popoare.

„Oprirea experiențelor nucleare 
o necesitate imperioasă"

NEW YORK 28 (Agerpres). — La 
New York a avut loc un miting de 
protest împotriva cursei înarmărilor 
nucleare, urmat de un marș pentru 
dezarmare și pace. Vorbitorii lă 
miting — printre care s-au aflat 
și supraviețuitori ai bombarda
mentelor atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki — au atras atenția

asupra creșterii 
clear și au cerut 
eforturile pentru 
riențelor nucleare 
rii continue 
mic, pentru 
nucleare și 
amenințarea 
trugătoare.

pericolului nu- 
să se intensifice 
oprirea expe- 

și a perfecționă- 
a armamentului ato- 
înfăptuirea dezarmării 
eliberarea omenirii de 
unei conflagrații dis-

Sesiunea Adunării
Dezbaterile de

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Gh. Cercelescu transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. iși con
tinuă dezbaterile, în plen. Vicepre- 
mierul și ministrul de externe al Ira
kului, Tareq Aziz, după ce a făcut 
un istoric al conflictului din Golf și 
a expus poziția tării sale în legătură 
cu factorii care îl întrețin și posibi
litățile de a i se pune capăt, a spus 
că Irakul speră că membrii Consi
liului de Securitate vor acționa pen
tru ‘respectarea dispozițiilor rezolu
ției. 598 pentru a restabili o pace 
durabilă în zonă. în aceiași 
timp, el a reafirmat sprijinul total 
al Irakului față de rezoluția 598 și a 
asigurat pe secretarul general al 
O.N.U. și Consiliul de Securitate de 
cooperarea deplină a tării sale în e- 
forturile lor vizînd aplicarea rezolu
ției în totalitatea ei. fără nici o mo
dificare.

America Latină, a declarat minis
trul de externe al Argentinei, Dante 
Caputo, este confruntată cu trei 
mari probleme : Restabilirea și 
consolidarea bazelor democratice ale 
sistemului său politic, conflictele din 
America Centrală, care ar putea a- 
fecta întreaga regiune, și criza eco
nomică ce rezultă din datoria exter
nă, exorbitantă, precum și din dis
torsiunile sistemului economic si fi
nanciar internațional. în legătură cu 
puternicul impact al factorilor ex
terni. el a apreciat că America Latină 
nu mai poate continua să fie victima 
războaielor comerciale dintre țările 
industrializate și să subvenționeze 
multă vreme țările creditoare, prin- 
tr-un transfer invers de capitaluri, și 
a subliniat necesitatea unei noi abor
dări a problemei datoriilor externe.

Ministrul de externe al Irlandei, 
Brian Linehan, a declarat că guver-

Generale a O.N.U.
politică generală

nul său a primit cu satisfacție în
cheierea înțelegerii de principiu din
tre S.U.A. și U.R.S.S. în problema 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune și a arătat că încetarea ex
periențelor nucleare ar elibera im
portante resurse și ar pune capăt 
perfecționării armelor atomice.

Progresele în domeniul dezarmă
rii realizate de Uniunea Sovietică și 
Statele Unite au fost salutate, de 
asemenea, de ministrul de externe 
al Indoneziei, Mochtar Kusuma — 
Atmadja, vorbitorul exprimindu-și 
speranța că acest demers va duce la 
alte înțelegeri, mai substanțiale. în 
domeniul armelor strategice și spa
țiale. Pe de altă parte, vorbitorul a 
condamnat regimul de apartheid din 
R.S.A. și a apreciat că independen
ța Namibiei reprezintă condiția sine 
qua non a restabilirii păcii în re
giune.

Ministrul de externe al Spaniei, 
Francisco Fernandez-Ordonez, a a- 
preciat că securitatea trebuie să fie 
garantată printr-un echilibru de for
te la nivelul cel mai scăzut posibil. 
Abordînd problemele economiei 
mondiale, el a declarat că țara sa 
deploră situația critică în care se 
află țările în curs de dezvoltare. în
deosebi din pricina grelei poveri a 

- datoriei lor externe, relevînd că tre
buie luate măsuri urgente, care să 
aibă în vedere. între altele, reesalo- 
narea pe perioade mai mari a dato
riilor, liberalizarea schimburilor co
merciale. asigurarea unor preturi re
muneratorii la materiile prime, spo
rirea transferului de resurse finan
ciare către statele lumii a treia, pre
cum și a ajutorului pentru dezvol
tare.

Deschiderea Tirgului internațional de la Plovdiv
Tovarășul Todor Jivkov a vizitat pavilionul românesc

SOFIA 28 (Agerpres) — Luni s-a 
deschis la Plovdiv cea de-a 43-a edi
ție a Tirgului tehnic internațional.

Participantă tradițională. tara 
noastră este prezentă si la această 
ediție a Tirgului de la Plovdiv cu un 
pavilion propriu în care sînt expuse 
produse ale industriei constructoare 
de mașini. în special ale industriei 
electronice si electrotehnice, indus
triei metalurgice, industriei chimioe

si petrochimice si alte produse, oglin
dind progresul tehnic ridicat al in
dustriei românești.

în ziua deschiderii tirgului, pavi
lionul românesc a fost vizitat de to
varășul Todor Jivkov. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat, de alti tovarăși din conducerea 
de partid și de stat a R.P. Bulgaria, 
care au apreciat calitatea produselor 
românești expuse.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK

VARȘOVIA; Convorbiri polono-americane

r
AGENȚIILE
DE PRESĂ
TRANSMIT

BONN 28 (Agerpres). — Educa
rea tinerei generații vest-germane 
în spiritul păcii trebuie să fie una 
din principalele sarcini ale școlilor 
și gimnaziilor din R.F.G. — se ara
tă in apelul adoptat de participan
ții la congresul federal al organi
zației „Pedagogii pentru pace“. ale 
cărei lucrări s-au desfășurat în 
orașul Mannheim. La dezbateri au

luat parte reprezentanți ai corpului , 
didactic din R.F.G.. Austria. Marea ț 
Britanie, Olanda, Danemarca. Sue- i 
dia, din alte țări. în luările de cu

la congres au 
pe care o desfă- 
vederea educării 

unui

dia, din alte țări, 
vînt, participanții 
evocat activitatea 
șoară în școli în 
copiilor în spiritul edificării 
viitor pașnic.

VARȘOVIA 28 (Agerpres) — Luni 
au avut loc la Varșovia convorbiri 
între Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone. Zbigniew Messner, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
vicepreședintele S.U.A., George 
Bush. Au fost discutate probleme 
legate de situația și perspectivele re

lațiilor dintre cele două țări, trans
mite agenția P.A.P.

în aceeași zi. Kazimierz Bar- 
cikowski, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.P. Polone, și 
vicepreședintele S.U.A.. George 
Bush, au semnat acordul privind 
cooperarea științifică și tehnică din
tre cele două țări.

TEHERAN 28 (Agerpres) — Po
trivit agenției IRNA, artileria ira
niană a bombardat, în ultimele 24 
de ore, obiective economice și in
dustriale din orașele irakiene Badra 
și Zorbatiya. De asemenea, în sec
torul de vest al frontului forțele ira
niene au supus unor puternice tiruri 
de artilerie un convoi irakian. în 
același interval, forțele terestre ira
niene au bombardat barajul și in
stalațiile energetice irakiene din 
provincia Suleymaniya, o mare 
parte din instalații fiind incendiate, 
arată IRNA.

♦
TEHERAN 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția IRNA, 26 
membri ai echipajului navei iranie
ne ..Iran AJR“. capturați de forțele 
navale americane la 21 septembrie, 
si corpurile a trei marinari ira
nieni uciși au fost preluați de ofi
cialitățile iraniene pe aeroportul 
Mehrabad din Teheran. Opt dintre 
cei 26 marinari sînt răniți ca urma
re a tirurilor elicopterelor militare 
ale S.U.A., precizează agenția citată.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Statele Unite au scufundat nava ira
niană „Iran AJR“, avariată la 21 
septembrie în zona Golfului de un 
elicopter al forțelor aeriene ameri
cane — a anunțat un purtător de 
cuvînt al Pentagonului, citat de 
agențiile de presă. După cum s-a 
precizat, la bordul navei iraniene au

BAGDAD 28 (Agerpres) — Avioa
ne de luptă ale forțelor aeriene 
irakiene au întreprins raiduri asu
pra mai multor obiective iraniene. 
Un comunicat al Comandamentului 
general al forțelor armate irakiene, 
citat de agenția INA. arată că esca
drile irakiene au efectuat raiduri 
asupra complexului de prelucrare a 
petrolului „Baid Boland" și a sta
țiilor de pompare de la Imam 
Hassan.

Comunicatul precizează că avioa
ne irakiene au deschis, de asemenea, 
focul asupra unui „obiectiv naval 
mare", aflat în apropierea coastelor 
iraniene, atingîndu-și ținta.

★

fost plasați explozivi a căror deto
nare a provocat scufundarea acesteia 
în apele internaționale. Ia mare 
adîncime.

TEHERAN 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului, Șeyyed Aii Kha
menei. a apreciat scufundarea car
goului iranian „Iran AJR" drept „un 
act de piraterie" mai degrabă decît 
o acțiune militară, transmite agen
ția IRNA. Vorbind în cadrul unei 
ședințe a guvernului. Seyyed Aii 
Khamenei a afirmat că înlăturarea 
de către S.U.A. a oricăror urme ale 
atacului lor împotriva cargoului ira
nian ridică semne de întrebare în ce 
privește adevărul afirmațiilor lor 
anterioare : S.U.A. nu ar fi scufun
dat nava iraniană dacă ar fi avut 
dovezi pentru a-și justifica afirma
țiile, a spus el.

SECRETARUL GENERAL AL
O. U.A.. Ide Oumarou. a apreciat, 
într-o declarație făcută agenției
P. A.N.A., că menținerea încetării 
focului sub toate aspectele între 
Marea Jamahirie Arabă Libiana 
Populară Socialistă si Ciad si cere
rea adresată celor două țări de a 
furniza O.U.A. documente privind 
zona Aouzou. teritoriu în litigiu 
intre ele, constituie rezultate im
portante ale Comitetului ad-hoc 
creat de O.U.A. pentru reglemen
tarea politică a conflictului res
pectiv. Relevînd caracterul african 
al negocierilor în 
rou a subliniat că 
tinuă.

curs. Ide Ouma- 
acest proces con-

PLENARA. La
sfîrșit lucrările , __ __
P.C. Francez. Participanții la ple
nară au examinat situația politică 
internă din Franța și activitatea 
comuniștilor în perspectiva alege
rilor prezidențiale ce urmează să 
aibă loc în primăvara anului viitor, 
informează agenția T.A.S.S.

Paris au luat 
plenarei C.C. al

CONVORBIRI. R.A. Yemen spri
jină eforturile vizînd reducerea ar
mamentelor nucleare, instaurarea 
păcii și echității în relațiile inter
naționale. nemilitarizarea spațiului 
cosmic, a declarat președintele ță- 

. rii. Aii Abdulah Saleh. în cursul 
convorbirilor oficiale pe care Ie-a 
avut cu președintele Etiopiei. Men- 
gistu Haile Mariam. La rîndul său. 
președintele etiopian . a reafirmat 
dorința țării sale de instaurare a 
păcii în Asia, Africa și în întrea
ga lume. In cursul 
s-a exprimat dorința celor 
părți de a extinde 
relațiile bilaterale.

convorbirilor 
două 

în continuare
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’ Nordul Europei - zonă denuclearizată !
i BELGRAD 28 (Agerpres). — Sue-

dia se pronunță pentru înfăptui- 
ț rea dezarmării generale și pentru 
i interzicerea folosirii forței în rela- 
’ țiile internaționale, pentru soluțio-
ț narea pe 
i lor — a 
‘ acordat

ț
i PARIS

vit rezultatelor unui 
t opinie publicate de . 
t Dimanche", 85 la sută dintre fran- 
’ cezi se pronunță pentru lichidarea 
ț armelor nucleare și chimice, pre- 
< cum și pentru reducerea armamen- 
' telor convenționale.

cale pașnică a conflicte- 
declarat într-un interviu 
ziarului iugoslav „Poli-

tika", Pierre Scbori, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Sue
diei. Totodată, el a reafirmat că 
Suedia sprijină propunerea de de
clarare a nordului Europei drept 
zonă liberă de arme nucleare, re
levă agenția Taniug.

Francezii și dezarmarea
28 (Agerpres). — Potri- 

sondaj de 
„L’Humanitâ

în acest context, majoritatea ce
lor chestionați au salutat recenta 
înțelegere de principiu sovieto- 
americană cu privire la încheierea 
unui acord de eliminare a rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune și a celor operativ-tactice.

I
I 
î

*

*
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MAREA BRITANIE

Conferința anuală a partidului laburist
LONDRA 28 (Agerpres). — La 

Brighton au început luni lucrările 
conferinței anuale a Partidului La
burist din Marea Britanie. Delegații 
analizează detaliat factorii care au 
dus la înfrîngerea acestei formațiuni 
politice la ultimele alegeri generale. 
De asemenea, vor fi examinate o 
serie de reforme și de măsuri de 
natură să contribuie la creșterea 
sprijinului electoral al partidului.

După cum relatează agenția' 
T.A.S.S.. proiectele de rezoluție ela
borate in vederea acestui congres și 
recentele declarații ale liderilor la
buriști au la bază aprecierea că 
Partidul Laburist poate îndeplini ro
lul de opoziție politică efectivă si

detine sansa cîstigării bătăliei elec
torale dacă va desfășura o politică 
flexibilă, adecvată realităților brita
nice contemporane. Toate aceste 
aspecte pot fi realizate la conferința 
anuală, declara liderul laburist. Neil 
Kinnock.

Evident, modificările ce vor^ fi su
puse dezbaterii nu se pot depărta de 
principiile fundamentale tradiționa
le ale mișcării laburiste britanice, 
cum ar fi politica de dezarmare nu
cleară. retragerea necondiționată a 
armelor nucleare de pe teritoriul 
britanic sau — pe plan economic — 
repartizarea mai justă a bunăstării 
naționale.

ÎN ULTIMUL DECENIU Șl JUMĂTATE

Raportul secretarului general al O.N.U. 
privind poziția celor două părți față de rezoluția Consiliului 

de Securitate

Datoria externă a Americii Latine a crescut de 14 ori
QUITO 28 (Agerpres) — Datoria 

externă a Americii Latine a crescut 
de 14 ori în ultimii 15 ani. de la 28 
miliarde în 1970 la 399,55 miliarde 
dolari Ia sfîrșitul anului trecut, se 
arată într-un studiu dat publicității 
la Quito de către Organizația Latino- 
Americană pentru Energie (OLADEj).

Problema datoriei externe este un 
rezultat al condițiilor nefavorabile 
de participare a Americii Latine pe 
piața mondială, caracterizată de ce
darea permanentă a resurselor sale

pentru dezvoltarea țărilor industria
lizate. reievă OLADE în docu
mentul său.

Studiul pregătit de către Secreta
riatul permanent al organizației în 
vederea reuniunii miniștrilor ener
giei. care urmează să aibă loc în luna 
noiembrie la Havana, apreciază că 
actuala strategie de refinantare a 
datoriei externe urmărește numai 
cîștigarea de timp si aceasta nu poa
te sub nici o formă să contribuie 
la rezolvarea reală a problemei da
toriilor.

In sprijinul abolirii segregației rasiale 
în Africa de Sud

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a înaintat mem
brilor Consiliului de Securitate un ra
port asupra pozițiilor Iranului și I- 
rakului față de rezoluția 598 a Con
siliului. care cere încetarea focului 
între cele două părți.

Iranul — se arată în raport — con
sideră ca esențiale pentru începerea 
procesului de aplicare a rezoluției 
încetarea focului și constituirea 
simultană a unui organ de anchetă 
imparțial. Organ'ul de anchetă ar 
trebui, să aibă ca sarcini identifica^ 
rea agresorului și stabilirea respon
sabilităților în urma agresiunii. în- 
tr-o primă fază. Iranul este gata să 
respecte încetarea focului pe baza 
unei înțelegeri cu secretarul general 
al O.N.U. în a doua fază. Iranul va 
anunța public acceptarea încetării 
focului. De asemenea, partea irania

nă este gata să accepte măsurile de 
Verificare convenite în timpul înce
tării focului, pe baza înțelegerii cu 
secretarul general. Iranul consideră 
că simpla încetare a focului nu va 
asigura pacea și că numai după 
identificarea agresorului va progre
sa procesul de reglementare.

în ce o privește — continuă ra
portul —. partea irakiană insistă 
pentru aplicarea rezoluției 598 in or
dinea prevederilor de substanță ale 
acesteia. Irakul respinge și se opune 
oricărei încercări de modificare a re
zoluției prin schimbarea ordinii a- 
plicării prevederilor sale. Irakul va 
accepta schița planului de aplicare 
a rezoluției pe care secretarul ge
neral al O.N.U. a prezentat-o Ia 
Bagdad si va discuta modalitățile de 
aplicare numai în acest cadru, in
formează agenția KUNA.

DECLARAȚIE. După cum relevă 
agenția EFE. expertul în proble
me de dezarmare al grupului par
lamentar al P.S.D. din Bundestag. 
Hermann Scheer, a subliniat. în 
legătură cu proiectele de instalare 
pe teritoriul R.F.G. a unor rachete 
franceze cu încărcătură nucleară, 
că un atare pas este incompatibil 
cu interesele vest-germanilor. Ex
pertul social-democrat și-a expri
mat. de asemenea. îngrijorarea față 
de recentele manevre franco-vest- 
germane. ca si fată de 
a se crea un consiliu 
apărare al oelor două

intenția 
comun 
țări.
cuvîntul

de 
de

laCUVÎNTARE. Luînd
un miting desfășurat în orașul Mon- 
temor-O-Novo. Alvaro Cunhal. se
cretar general al P.C. Portughez, a 
evidential importanta deosebită a 
Congresului al XlI-lea al partidu
lui care va avea loc anul viitor și 
va stabili sarcinile luptei comuniș
tilor portughezi în actualele condi
ții. interne si internaționale.

HARARE 28 (Agerpres). — Nu se 
poate vorbi de o pace reală, de 
securitate și prosperitate în Africa 
australă atîta timp cît regimul de 
apartheid din Africa de Sud va con
tinua să desfășoare o politică rasia
lă. să tortureze copii și alte persoa
ne nevinovate, a declarat lide
rul Congresului Național African 
(A.N.C.). Oliver Tambo, la încheie
rea unei reuniuni care a avut loc la 
Harare, consacrată examinării cri
melor făptuite de apartheid. Cu 
acest prilej, el a lansat un apel co
munității internaționale să sprijine 
eforturile pentru abolirea segrega
ției rasiale din Africa de Sud. pentru 
a fi evitată vărsarea de sînge în 
această țară și în întreaga regiune, 
în context, el a cerut O.N.U. și 
Commonwealthului să adopte sanc

țiuni severe împotriva regimului de 
la Pretoria și. în același timp, să-și 
manifeste solidaritatea cu statele 
africane „din prima linie". Aparthei
dul nu poate fi doar schimbat, ci 
complet eradicat, a spus Oliver 
Tambo.

PRETORIA 28 (Agerpres). — 
Descoperirea corpurilor neînsuflețite 
a încă trei africani a sporit la cinci 
numărul celor uciși în cursul demon
strațiilor antirasiste care au avut Ioc, 
in ultimele două zile. în provincia 
sud-africană Natal. Potrivit infor
mațiilor comunicate de organizațiile 
antiăpartheid, la atrocitățile comise 
de poliția sud-africană se adaugă 
masacrele efectuate de organizația 
rasistă „Vigilants“,\pe ale căror liste 
negre se află. în pi-incipal, militanți 
ai mișcării antiapartheid.

ORIENTUL MIJLOCIU
KUWEIT 28 (Agerpres). — Intr-Un 

interviu acordat cotidianului kuwei- 
tian „AI Watan", președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, și-a exprimat optimismul în 
ce privește organizarea unei confe
rințe de pace în Orientul Mijlociu.

Referindu-se la reuniunea arabă la 
nivel înalt programată să înceapă la 
8 noiembrie. în capitala Iordaniei, el 
a spus că o atenție specială în ca
drul aoesteia va fi acordată conflic
tului dintre Iran și Irak, problemei 
palestiniene și situației din Liban, 
informează agenția KUNA.

AMMAN 28 (Agerpres). — Miniș
trii de externe ai țărilor arabe se 
vor reuni la Amman Ia începutul lu
nii noiembrie pentru a elabora pro
iectul de agendă al conferinței arabe 
la nivel înalt programată să aibă 
loc în capitala iordaniană la data de 
8 a aceleiași luni, informează agen
ția M.E.N.

Se apreciază că principalele punc
te ale agendei se vor referi la con
flictul iraniano-irakian. ca și la pro
bleme privind securitatea națională 
a statelor arabe, precizează sursa 
citată.

PRECIZĂRI. Luînd cuvîntul 
în cadrul unei adunări populare 
la Atena, premierul elen, Andreas 
Papandreu, a afirmat că în Grecia 
nu vor fi organizate alegeri legis
lative anticipate, acestea urmînd 
să aibă loc la data prevăzută, în 
iunie 1989. Totodată, el a afirmat, 
în legătură cu reînnoirea tratatului 
privind prezența bazelor militare 
americane în Grecia, că semnarea 
unui eventual acord va fi decisă de 
poporul elen însuși, în cadrul unui 
referendum național.

LA PHENIAN s-au încheiat 
lucrările reuniunii regionale a mi
niștrilor sănătății din țările Asiei 
de sud-est. în cadrul căreia au fost 
analizate o serie de măsuri prac
tice de dezvoltare a cooperării în
tre țările din regiune în domeniul 
asistenței sanitare — relatează 
agenția A.C.T.C. De asemenea, s-a 
procedat la un schimb de experien
ță asupra noutăților si tendințelor 
din cercetarea științifică medicală, 
utilizarea medicinei tradiționale în 
tratarea unor maladii etc.

A

O condiție esențială a stabilității economiei mondiale:
Crearea unui sistem valutar-financîar

La Washington se deschide, astăzi, 
sesiunea anuală a Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.) și Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), instituții spe
cializate din sistemul Națiunilor Uni
te, ce grupează 150 de țări, inclusiv 
România, cărora Ie revin peste patru 
cincimi din producția și comerțul in
ternațional. Lucrările amintitelor fo
ruri sînt așteptate cu un legitim in
teres, avîndu-se în vedere însemnă
tatea atît a problemelor înscrise pe 
ordinea de zi, între care un loc im
portant îl ocupă cele legate de criza 
datoriilor țărilor în curs de dezvol
tare, cît și a măsurilor ce ar putea 
fi convenite de participanți în scopul 
soluționării lor.

în comentariile pe marginea sesiu
nii F.M.I. și B.I.R.D., ziarele ameri
cane apreciază că ea are loc în „con
diții economice și financiare care 
stirnesc vii neliniști și preocupări, 
îndeosebi in lumea a treia" („WA
SHINGTON POST"), și atrag atenția 
că, în absența unor acțiuni capabile 
să inverseze actualele tendințe, „ni
meni nu va putea evita consecințele 
unor evoluții scăpate de sub con
trol" („NEW YORK TIMES"). Ase
menea aprecieri se întemeiază, în 
bună parte, pe concluziile rapoarte’or 
anuale ale celor două instituții fi
nanciare internaționale, publicate zi
lele trecute. Astfel, ambele analize 
scot în evidență situația deosebit de 
grea și de complexă din economia 
mondială, faptul că relansarea acti
vității productive, care a început în 
1983. continuă să slăbească și, în 
ciuda măsurilor luate de diferite sta
te pentru a opri încetinirea ritmului 
de creștere, o stagnare sau chiar un 
recul s-ar putea produce. în același 
timp, puternicele dezechilibre in ra
porturile financiare dintre principa
lele țări industrializate sporesc me
reu presiunile protecționiste, care 
împing conflictele comerciale spre 
praguri tot mai înalte. în condițiile 
în care o parte crescindă din comer
țul mondial cade sub incidența mă
surilor protecționiste. arată raportul 
B.I.R.D., principiul fundamental al

G.A.T.T. — acela al promovării unor 
schimburi libere,- lipsite de orice în
grădiri și discriminări — este pe 
punctul de a fi abandonat.

Dacă fenomenele negative din 
economia și comerțul mondial afec
tează, într-o măsură sau alta, toate 
statele lumii, cel mai mult au de 
suferit, așa cum releva și raportul 
F.M.I., țările în curs de dezvoltare, 
care traversează o criză de o am
ploare fără precedent. Dimensiunile 
ei sînt reliefate și de faptul că, în 
prima jumătate a anilor ’80. țările 
respective au cunoscut un ritm me
diu anual de creștere a produsului 
intern brut doar puțin mai mare de 
unu la sută, față de 6.1 la sută, cit 
au înregistrat în perioada corespun
zătoare a deceniului trecut, și de 7 
la sută, cit este obiectivul prevăzut 
în strategia internațională pentru ac
tualul deceniu al dezvoltării (1981— 
1990). într-o asemenea cadență, ță
rile în curs de dezvoltare nu nu
mai că n-au reușit să reducă din 
distanța economică ce le desparte 
de statele dezvoltate, dar au pierdut 
și mai mult teren. Din statisticile 
B.I.R.D. rezultă că. în timp ce în ță
rile avansate producția pe locuitor a 
sporit. în prima jumătate a actua
lului deceniu, cu 9 la sută. în țările 
rămase în urmă ea s-a redus cu 4 Ia 
sută, fapt care a contribuit la creș
terea decalajelor dintre cele două 
grupuri de state.

Atit raportul F.M.I., cît și cel al 
B.I.R.D. consideră că cea mai grea 
problemă ce confruntă țările în curs 
de dezvoltare este aceea a datoriei 
externe, care, potrivit primului do
cument. s-a ridicat la sfîrșitul anu
lui trecut la astronomica sumă de 
1 100 miliarde de dolari, iar după al 
doilea — compromite eforturile de
puse de numeroase state debitoare 
pentru revitalizarea economiilor lor.

într-adevăr. obligațiile financiare 
externe au devenit o povară insu
portabilă pentru multe state din lu
mea a treia : de la sfîrșitul lui 1982 
și pînă la mijlocul Iui 1987. peste 70 
de țări în curs de dezvoltare, adică 
mai mult de jumătate din statele

respective, au acumulat plăți restan
te sau au reeșalonat o parte a da
toriei. Din pricina situației econo- 
mico-financi'are tot mai grele, unii 
debitori au devenit clienți obișnuiti 
ai procedurilor de reeșalonare. care, 
permanentizîndu-se, nu mai sînt o 
soluție, ci o boală cronică.

Țările în curs de dezvoltare au fă
cut — după declanșarea crizei dato
riilor, in august 1982 — apreciabile 
eforturi pentru a depăși impasul fi
nanciar. Se apreciază că în întreaga 
perioadă postbelică nu s-a mai înre
gistrat un efort atit de important — 
al unui număr atît de mare de state.

echitabil și
cării dobînzilor bancare la niveluri 
fără precedent. Scumpirea excesivă 
a creditului de către țările capita
liste dezvoltate a dus la înrăutățirea 
rapidă a condițiilor de rambursare a 
datoriei, astfel încît. țările debitoare 
au ajuns să plătească mai mult in 
contul dobinzilor (56.8 la sută) decît 
în cel al ratelor scadente la datoria 
propriu-zisă (43,2 Ia sută).

Politica dobînzilor excesive a îm
pins problema datoriilor într-un a- 
devărat cerc vicios : țările rămase 
în urmă sînt nevoite să consacre o 
parte tot mai mare din veniturile 
lor nu dezvoltării, ci plății datorii

La deschiderea sesiunii anuale 
a F.M.I. - B.I.R.D.

pentru echilibrarea balanței de plăți 
— ca acela depus de țările debitoare 
din lumea a treia după 1982. Cu toa
te acestea, nici un progres nu s-a 
realizat. în ultimii ani, în soluționa
rea problemei datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare. Dimpo
trivă. situația statelor debitoare. în 
special a acelora cu mari datorii, 
este în prezent mai grea decît Ia în
ceputul crizei. Potrivit statisticilor 
O.N.U., de exemplu, între 1980—1985, 
venitul mediu pe locuitor a scăzut 
cu 9 Ia sută în țările Americii Lati
ne și cu 15 la sută în statele Africii 
subsahariene.

Firește, la crearea actualei situații 
financiare critice a țărilor lumii a 
treia au contribuit mai multi factori, 
dar între cei mai nocivi s-a dovedit 
a fi costul nejustificat de ridicat al 
creditului internațional. Dacă va
loarea angajamentelor financiare ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare s-a dublat după 1980. aproape 
întregul spor se datorește. așa cum 
rezultă din statisticile B.I.R.D., ridi-

lor, care, în realitate, este tot mai 
dificil de efectuat tocmai din pri
cina reducerii producției — princi
pala sursă de plată.

Dobînzile inâlte au avut însă și 
alte consecințe nefaste pentru țările 
lumii a treia. Accentuînd recesiunea 
în statele dezvoltate, politica „bani
lor scumpi" a restrîns și mai mult 
cererea de produse provenite din ță
rile în curs de dezvoltare, îndeosebi 
de materii prime, fapt care, conju
gat cu escaladarea protecționismului 
comercial, a dus la prăbușirea pre
turilor la produsele respective și, 
implicit, la reducerea severă a ve
niturilor în devize ale țărilor expor
tatoare. După raportul B.I.R.D., față 
de 1980. valoarea exporturilor nepe
troliere ale țărilor în curs de dez
voltare a fost în 1986 mai redusă cu 
26 la sută și chiar cu 34 la sută dacă 
se are în vedere scumpirea impor
turilor lor. în aceeași perioadă, flu
xurile financiare care se îndreaptă 
din Nordul dezvoltat spre Sudul sub
dezvoltat au slăbit apreciabil, un pu-

democratic
ternic declin înregistrindu-1, potrivit 
raportului F.M.I., împrumuturile din 
surse particulare — de la 87 miliar
de de dolari in 1981 la 19 miliarde 
în 1985 și la numai 10 miliarde în 
1986. De asemenea, asupra țărilor în 
curs de dezvoltare au fost aruncate 
poveri suplimentare în procesul ree- 
șalonării unei părți din datoria for, 
cît și datorită schimbării unilaterale 
de către creditori a condițiilor ini
țiale de acordare a împrumuturilor.

In legătură cu aceste evoluții, spe
cialiștii B.I.R.D. remarcă amploarea 
tot măi mare pe care o cunoaște 
unul dintre cele mai nocive fenome
ne din economia mondială — trans
ferul invers de resurse. Efectele cu
mulate ale politicii dobînzilor înalte 
au devenit atit de puternice încît 
ieșirile de capitaluri din țările în 
curs de dezvoltare prin plata dobîn
zilor la datoria externă și repatrie
rea profiturilor investitorilor străini 
au ajuns să depășească tot mai mult 
intrările de fonduri în statele res
pective sub formă de noi credite și 
împrumuturi, de asistență oficială 
pentru dezvoltare și investiții direc
te : 12.5 miliarde de dolari în 1984, 
dar 26 miliarde în 1985 și 29 miliar
de în 1986. S-a ajuns astfel în situa
ția paradoxală ca țările sărace, ai 
căror copii mor de foame, să „finan
țeze" lumea bogată.

Procesele și tendințele din econo
mia mondială scot și mai pregnant 
în evidentă realismul „Consideren
telor și propunerilor României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
privind soluționarea globală a pro
blemelor datoriilor externe și do
bînzilor excesive", care, așa cum a 
hotărît Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vor fi prezentate ac
tualei sesiuni anuale a F.M.I. și 
B.I.R.D. Avînd în vedere tocmai si
tuația grea din economia mondială, 
țara noastră apreciază că cele două 
foruri — ale căror mecanisme au 
fost stabilite cu mai bine de patru 
decenii în urmă, cînd harta politică 
a lumii nu avea configurația de as
tăzi — trebuie să-și reconsidere în 
mod fundamental politica și practi

cile folosite, astfel încît să contri
buie în mod activ la promovarea 
unui nou sistem financiar-valutar. 
echitabil și democratic, menit să 
sprijine eforturile de progres ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

în acest sens, țara noastră a făcut, 
cum se știe, o serie de propuneri 
concrete care au în vedere, in pri
mul rînd, ca F.M.I. și B.I.R.D. să-și 
limiteze dobînzile — la 5 la sută 
pentru creditele deja acordate și la 
4 la sută pentru noile împrumuturi 
— pentru a se asigura ca. prin bene
ficiile de Ia fiecare obiectiv realizat 
cu ajutorul creditelor, să se obțină 
resursele necesare atit rambursării 
împrumuturilor propriu-zise și a do
bînzilor aferente, cît și un anumit 
venit care să rămînă țării debitoare. 
Totodată. România consideră că 
B.I.R.D. trebuie să renunțe la prac
tica arbitrară și nejustă de majora
re a datoriei externe prin adăuga
rea așa-numitului „risc-valutar" și 
să accepte rambursarea creditelor a- 
cordate la nivelul și în structura va
lutelor contractate inițial, fără nici 
un fel de adaos.

Propunerile țării noastre au în ve
dere. de asemenea, prelungirea ter
menelor de rambursare a tuturor 
creditelor acordate de F.M.I. și 
B.I.R.D. cu cel puțin 10 ani. astfel 
încît. prin ușurarea sarcinii datoriei 
externe, să se contribuie Ia asigura
rea fondurilor necesare progresului 
statelor în curs de dezvoltare, limi
tarea la 5 Ia sută a dobînzilor la îm
prumuturile acordate pentru crea
rea resurselor de creditare și Ia 4 la 
sută a dobînzilor la fondurile ce ur
mează să fie mobilizate de cele două 
instituții financiare internaționale : 
democratizarea întregii activități a 
F.M.I. și B.I.R.D. pentru ca țările 
membre. îndeosebi statele în curs 
de dezvoltare, să aibă un rol mai 
mare în stabilirea măsurilor și lua
rea deciziilor.

Insăsi viata arată că adoptarea 
propunerilor României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu constituie o 
necesitate de prim ordin pentru ca 
înrăutățirea situației economico-fi- 
nanciare mondiale să fie oprită și 
pentru ca F.M.I. și B.I.R.D. să-și 
poată îndeplini misiunea cu care au 
fost învestite, să aibă un rol impor
tant în sprijinirea eforturilor de pro
gres economic și social al tuturor 
țărilor și îndeosebi ale celor în curs 
de dezvoltare.

Gh. CERCELESCU
New York

PESTE 10 000 DE PERSOANE 
au participat la Seul la un miting 
împotriva regimului ...............

Isud-coreean. Agențiile 
menționează că la aoeastă acțiune 
ce a avut loc la universitatea 
„Koryo" au luat parte 7 000 de stu- 

| denți, mulți veniți din alte orașe 
j ale Coreii de Sud, cărora li s-au 

alăturat peste 3 000 de locuitori din
I Seul.

dictatorial 
de presă

LA BONN au avut loc convorbiri 
intre cancelarul R. F. Germania. 
Helmut Kohl, și primul ministru al 
Italiei, Giovanrji Goria, care între
prinde o serie de vizite în țările 
membre ale Pieței comune.

INAUGURARE. Președintele E- 
giptului, Hosni Mubarak, a inau
gurat la Cairo prima linie de me
trou subteran a țării. Acest prim 
tronson, lung de 4,5 km, leagă pie
țele Tahir și Ramses din centrul 
capitalei egiptene de sectorul li
niilor de suprafață, lung de peste 
23 km, care face legătura cu com
plexul industrial Helwan din sudul 
orașului. Este prima construcție 
acest gen din Orientul Mijlociu 
Africa, notează agențiile A.D.N. 
China Nouă.

de 
și 
ȘiI

■ CONFERINȚĂ. In orașul Cork
I s-au încheiat lucrările conferinței 

anuale a Partidului Laburist din

I Irlanda, transmite agenția T.A.S.S. 
Rezoluțiile adoptate subliniază ne
cesitatea unor măsuri hotărîte în 
vederea combaterii șomajului, care 
afectează a cincea parte a popu
lației active a țării. Conferința a 
luat hotărîrea de a renunța la po
litica participării la coalițiile gu-pm tiLipui n iu cucmțmu ftu- 
vernamentale alături de partidele 
de dreapta, practicată în ultimii 

i
ani. Participanții la 
ales pe Marvin 
de președinte al

lucrări l-au
Taylor in calitate 
partidului.

LA LUANDA 
crările reuniunii 
giei din țările membre ale Confe
rinței de Coordonare pentru Dez
voltare a Țărilor din Sudul Africii 
(S.A.D.C.C.). Participanții au apro
bat proiecte de dezvoltare a ener
geticii în țările membre, cum sînt 
cele privind creșterea numărului 
de exploatări petroliere, moderni
zarea rețelelor electrice din Ma
lawi. Botswana. Mozambic și Zim
babwe. Scopul acestor projecte 
este de a asigura autoaprovizio- 
narea cu materii prime energetice 
a țărilor membre pentru eliminarea 
dependentei lor de R.S.A.

s-au încheiat lu- 
miniștrilor ener-
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