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TOATE CAPACITATILE ENERGETICE 
să funcționeze la puterea planificată!

An de an a sporit capacitatea 
sistemului energetic național, care a 
ajuns în prezent la o putere insta
lată de peste 22 000 MW. Edificarea 
tuturor obiectivelor energetice s-a 
făcut cu eforturi financiare mari, a 
impus efectuarea unui apreciabil vo
lum de lucrări și echipamente. Dis
punem, ca atare, de capacități ener
getice care ar putea asigura alimen
tarea tuturor consumatorilor în cele 
mai bune condiții. Și totuși avem 
probleme cu energia. Funcționarea 
centralelor electrice, îndeosebi a ce
lor pe cărbune, se situează la un 
nivel necorespunzător, cu mult sub 
programele stabilite. Soluționarea 
unor probleme trenează de mult 
timp și. în consecință, termocentra
lele pe cărbune, în special, nu func
ționează la nivelul posibilităților 
existente.

Deficiențele manifestate in activi
tatea cadrelor de conducere și a 
specialiștilor din sistemul energetic 
au fost analizate cu exigență la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. Cu 
acest prilej au fost evidențiate și 
acțiunile ce trebuie întreprinse 
neîntîrziat pentru redresarea activi
tății din acest important sector al 
economiei naționale. Așa cum subli
nia tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, se 
impun înfăptuirea cu toată hotă- 
rirea a programului stabilit, lichi
darea cit mai rapidă a lipsurilor ce 
s-au manifestat, asigurarea pe de
plin a energiei necesare pentru eco
nomia națională, pentru intrcaga 
activitate economico-socială.

Acum, în această perioadă, este 
necesară o mobilizare exemplarăIn bătălia de pe frontul recoltei

- cu totii, îhtr-un efort unit
GREUL A TRECUT, 

GREUL VINE
Miercuri, 14 octombrie, 

situația lucrărilor campa
niei de toamnă in județul 
Călărași era următoarea : 
porumbul a fost cules de 
pe 81 la sută din suprafa
ța cultivată ; soia de pe 
28 la sută ; sfecla de za
hăr de pe 47 la sută, ore
zul de pe 13 la sută.

Prevăzute a se efectua 
pe 96 450 hectare, semănă
turile acestei toamne au a- 
coperit deja 98 la sută din 
suprafață, apropiind astfel 
actul final al asprei solem
nități a incorporării griu
lui, orzului și orzoaicei. 
Germeni din care, tezauri
zate sub brazdă, in multe 
locuri — umplînd orizon
tul cu verde crud — s-au 
și înălțat mlâdițele frage
de ale viitoarelor recolte. 
Printre fruntașele în a- 
ceastă activ'tate de maxi
mă răspundere se mențin 
cooperativele agricole Dra- 
goș-Vodă. Mînăstirea. Gră
diștea, Dor Mărunt. Cuza 
Vodă. Gurbănești, Ulmeni 
și I.A.S.-urile Mînăstirea, 
Pletroiu. Chirnogi. Jegălia» 
După cum. la celălalt ca
păt al scalei — deci ră
mase în urmă — sînt 
C.A.P.-urile Curcani. Bu- 
dești, Fundeni, Gălbinași, 
Vasilați, Arțari. Sărulești 
și I.A.S. Călărași și Dru
mul Subțire. Știrile sînt 
certe, ni le-a confirmat 

pentru transpunerea In viață a sar
cinilor stabilite. Organizațiile do 
partid, conducerea Ministerului E- 
nergiei Electrice, conducerile cen
tralelor și întreprinderilor energeti
ce, oamenii muncii din aceste sec
toare sînt chemați să acționeze cu 
mai multă hotărîre și fermitate, să 
asigure funcționarea în bune con
diții a instalațiilor energetice pentru 
producerea și livrarea energiei ne
cesare.

SA REALIZAM CEL PUȚIN 19 000 
de MW. Aceasta este principala sar
cină subliniată la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., pe care o au de în
deplinit producătorii de energie elec
trică. Realizarea acestei puteri va 
asigura alimentarea în bune condiții 
cu energie a tuturor domeniilor de 
activitate. înfăptuirea acestui obiec
tiv este pe deplin realizabilă dacă ți
nem seama de puterea instalată de 
care dispune sistemul energetic na
țional. La aproape 5 000 MW se ri
dică numai puterea capacităților 
existente în hidrocentrale. Desigur, 
acestea sînt destinate prin construc
ție să funcționeze un număr limitat 
de ore, exploatarea lor făcîndu-se 
la „vîrful" de sarcină, nivelul de 
producție fiind condiționat și de re
gimul pluviometric al apelor. în 
această perioadă, hidrocentralele tre
buie să realizeze o putere medie 
maximă de 1 000 MW, pentru a per
mite creșterea cantităților de apă din 
lacurile de acumulare, care repre
zintă. după cum se știe, o adevărată 
energie potențială ce va putea fi uti
lizată in sezonul rece. Atît organele 
de planificare a balanței energetice, 
cit și dispecerul energetic național 

tovarășa inginer Florica 
Sălei. director cu produc
ția vegetală la direcția a- 
gricolă a județului. Deci 
Ia Călărași, o bună etapă a 
campaniei agricole de 
toamnă a fost străbătută.

Greul' a trecut, greul 
vine. Iar vestea au adus-o 
ploile care au căzut in 
cantități de peste 19,7 li
tri pe metru pătrat in

plouat. A plouat șl noap
tea care a urmat. A plouat 
și dimineața de miercuri. 
Și, dintr-o dată, in unele 
locuri din județ, indicate 

lar fi fost pentru lucrul in 
cimp amfibiile, nicidecum 
tractoarele și combinele. 
Bineînțeles că ritmul s-a 
rupt. Vechile planificări au 
fost date peste cap. Co
mandamentele județean și

REPORTERII „SCÎNTEH" TRANSMIT 
DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

noaptea de marți spre 
miercuri. Au fost ploi care 
au bucurat și intristat de
opotrivă. Fiindcă, pină a- 
tunci. toamna se prelun
gea frumos, aproape idilic, 
întreaga suflare a satelor 
și mulți dintre tinerii și 
mai vîrstnicii din orașele 
județului participau con
secvent la stringerea și 
depozitarea recoltei, trac
toarele presărau vîntul cu 
decibelii motoarelor, iar 
pămintul — ce-i drept îm
pietrit de seceta excesivă 
— cu semințele din semă
nători. Sub soare, cîmpul 
părea — și chiar era 1 — 
amabil și afabil. Se spera 
ca în trei-patru zile de 
timp frumos, principalele 
lucrări să fie terminate și 
raportate ca atare.

Dar, cum spuneam, 
marți seara a plouat. A

comunale pentru agricul
tură au fost nevoite să re
organizeze întregul dispo
zitiv. Timpul care pină a- 
tunci se măsura în săptă- 
mini și zile bune pentru 
lucrul pe cimp a început 
să fie măsurat în ore și 
minute. Mulți și-au readus 
aminte că în agricultură 
„ziua de lucru1* poate avea 
86 400 de secunde. Nici una 
nu trebuia pierdută. Si nu 
s-a pierdut. Mărturie stă 
tocmai faptul că...

INFĂȘURAȚI 
ÎN VÎNT Șl PLOAIE, 
OAMENII CÎMPIEI 
IȘI FAC DATORIA

Miercuri. 14 octombrie, 
ora 8 și 30 de minute.

Oprim la cooperativa a- 
gricolă de producție Ul

trebuie să respecte cu strictețe, să 
nu admită sub nici o formă abateri 
de la acest program. Oamenii mun
cii de la centralele hidroelectrica 
trebuie să se preocupe de întreți
nerea și repararea tuturor grupuri
lor energetice, astfel ca acestea să 
fie oricînd în perfectă stare de ex
ploatare. în același timp, la hidro
centralele in cascadă se impune opti
mizarea schemelor de funcționare, 
astfel incit fiecare metru cub da 
apă să fie utilizat cu maximă efi
ciență.

După cum este bine cunoscut, pon
derea in producția dc energie elec
trică o dețin termocentralele. Ele 
trebuie să realizeze o putere medie 
de circa 9 000 MW. Dacă comparăm 
această valoare cu puterea instalată 
se constată că este necesar să se ob
țină un indice de utilizare de circa 
55 la sută. O serie de termocentrala 
— Mintia-Deva, Oradea, Luduș, 
Brăila ș.a. — funcționează în mod 
constant la aproape 70 la sută din 
capacitatea instalată, deși și acestea 
au încă rezerve care pot și trebuia 
să fie valorificate. Altele, cum ar fi 
Rovinari, Turceni, Doicești, Giurgiu, 
Paroșeni, înregistrează o putere la 
un nivel extrem de redus. Cauzele 
acestor nerealizări sînt multiple, 
fapt ce impune ca ele să fie abor
date în profunzime pentru soluțio
narea eficientă a problemelor exis
tente.

Un accent deosebit trebuie pus pe 
creșterea producției de energic elec
trică in termocentralele pe bază de 
cărbune. în acest scop au fost con-

(Continuare în pag. a 111-a) 

meni. Cîțiva oameni s-au 
aliniat pe sub streșinile 
sediului. Se uită la cer și 
gindesc cu voce tare :

— E bine că plouă deși 
ne cam încurcă...

Intrăm. Despre președin
tele Marin Liscan aflăm 
că tocmai a plecât in sec
torul zootehnic. în schimb, 
îl găsim tot pe picior de 
plecare pe Nicoiae Tone, 
inginerul-șef. încotro ? 
„Spre tractoriști. Vreau să 
mă conving că se execută 
ceea ce am hotărit. îm
preună cu Toma Vasile, 
șeful secției de meca
nizare". îl rugăm să in- 
tîrzie puțin. Doar atît cit 
să ne pună la curent cu 
situația la zi :

— Lucrăm cu 250 coo
peratori. Din cele 598 hec
tare cu porumb am recol
tat 518 ; cu sfecla de za
hăr sintem in grafic. Din 
cele 560 hectare planifica
te să le semănăm cu grîu. 
ne-au mai rămas 150. Mai 
avem de transportat 649 
tone porumb. Avem cu ce : 
40 de atelaje (cu fiecare 
dintre ele transportăm 2 
tone, le-am pus pe niște 
roți de cauciuc). 5 tractoa
re. cu două și trei remorci 
(capacitate 60 tone) și 6 
autocamioane, cu un total 
de 50 tone. Pină acum am 
transportat și livrat 3 360 
tone la Oltenița. Depozi
tăm și la C.A.P. Am eli
berat de coceni 120 hecta- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

TULCEA : In funcțiune 
— o nouă instalație

Pe platforma Combinatului 
metalurgic din Tulceâ, la Uzina 
de produse magneziene, con
semnăm o nouă premieră teh
nologică. Este vorba de o nouă 
instalație de prelucrare a mate
riilor prime și a celor refolosibi- 
le, in scopul producerii cărămi
zilor refractare, necesare oțelă- 
riilor țării. Aplicind măsurile 
din programul de organizare șl 
modernizare a producției, spe
cialiștii combinatului au elabo
rat o nouă tehnologie de pro
ducție care asigură folosirea 
integrală a materiilor prime, în 
cea mai mare parte aduse din 
import. A fost, de asemenea, 
realizată, cu forțe proprii, o in
stalație care prelucrează atit 
materiile prime, cit și resurse
le secundare rezultate din pro
cesul de producție. Se asigură 
astfel un spor de producție de 
aproape 10 la sută, lăr indicele 
de utilizare a materiilor pri
me este de sută la sută. (Necu- 
lai Amihulesei).

CONSTANTA : Planul 
la export — depășit

O dată cu expedierea ultimei 
garnituri de tren cu superfosfat 
care se îmbarcă In aceste zile 
In portul Constanța, colectivul 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice Năvodari ■ realizat o 
depășire a planului de export pa 
acest an cu o producție in va
loare de 14 milioane lei. în con
tinuare, chimiștii din Năvodari 
sînt antrenați în onorarea tn 
avans, pină la 15 noiembrie, a 
tuturor contractelor pe acest an 
cu partenerii de peste hotare. 
Printre succesele chimiștilor de 
aici mai notăm realizarea unei 
economii de energie electri.că la 
consumurile tehnologice de 2 140 
MW și depășirea planului la 
producția proprie de energie e- 
lectrică realizată prin refolosl- 
rea resurselor secundare de 
abur. (George Mihăescu).

MUREȘ : Producție fizică 
peste prevederi

în tntimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, in Ju
dețul .Mureș se desfășoară, ca 
pretutindeni in tară, o amplă și 
însufleți toare întrecere pentru 
realizarea și depășirea Dlanului 
producției fizice la fiecare sor
timent. Ca rezultat al aplicării 
unor valoroase inițiative mun
citorești. chimiștii. electroniștii, 
constructorii de mașini și lu
crătorii din toate sectoarele In
dustriei județului au realizat, in 
perioada care a trecut din a- 
cest an. peste sarcinile de plan, 
produse electrotehnice si de 
mecanică fină in valoare de 31 
milioane lei. Ill tone utilaje 
tehnologice pentru chimie, 6 440 
tone amoniac de sinteză. 26 828 
tone îngrășăminte chimice, pro
duse de mecanică fină, optică 
și echipamente hidraulice in 
valoare de 77 milioane lei. 19 298 
mc cherestea, 311 800 mp tur
nire estetice, precum si însem
nate cantități de prefabricate 
din beton armat, utilaje pen
tru materiale de construcții șl 
alte produse utile economiei 
naționale. De remarcat că aces
te sporuri de producție au fost 
realizate in condițiile In care, 
in perioada menționată, consu
mul de metal a fost diminuat 
cu 2 230 tone, iar energeticienii 
mureșeni au pulsat suplimentar 
tn sistemul energetic național 
peste 50 milioane kWh energie 
electrică. (Gheorghe Giurgiu).

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a intîlnit, joi, 15 octombrie, 
cu președintele Kampuchiei Demo
crate, Norodom Sianuk, care efec
tuează o vizită de prietenie în țgra 
noastră.

Președintele Nicoiae Ceaușescu a 
salutat vizita pe care președintele 
Norodom Sianuk o întreprinde in 
țara noastră, manifestindu-și convin
gerea că aceasta va contribui la În
tărirea in continuare a prieteniei și 
conlucrării româno-kampuchiene, la 
promovarea înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Președintele Norodom Sianuk a 
mulțumit pentru invitația de a vizi
ta România și a exprimat satisfacția 
de ,a avea un nou schimb de păreri 
cu președintele Nicoiae Ceaușescu 
in probleme de Interes comun.

In timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de prii - 
tenie, stimă și înțelegere reciprocă, 
au fost examinate unele probleme 
ale vieții internaționale, o atenție 
deosebită fiind acordată celor pri
vind situația din Asia de sud-est.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Louis Jung, președintele Adunării Parlamentare

Președintele Norodom Sianuk a 
informat în legătură cu evoluția si
tuației din Kampuchia și a prezen
tat recentele propuneri făcute, la ac
tuala sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., de Guvernul de coaliție al 
Kampuchiei Democrate privind re
concilierea națională, soluționarea 
pașnică, prin negocieri, a problemei 
kpmpuchiene.

în acest cadru, președintele No
rodom Sianuk a exprimat calde mul
țumiri pentru sprijinul acordat în 
mod constant de poporul român, de 
România socialistă, personal de 
președintele Nicoiae Ceaușescu, 
cauzei juste a poporului kampuchian, 
luptei sale pentru o Kampuchie in
dependentă, liberă, neutră, nealinia
tă.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
reafirmat poziția consecventă, prin
cipială a României în problema 
kampuchiană. în acest sens, s-a 
subliniat că România s-a pronunțat 
și se pronunță pentru, reglementarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a si
tuației din, Kampuchia, pentru reali

a Consiliului Europei 

zarea unei largi reconcilieri națio
nale intre toate forțele — ca singura 
cale de soluționare a problemelor — 
pentru asigurarea independenței, 
suveranității și caracterului de țară 
neutră și nealiniată al Kampuchiei. 
S-a arătat că aceasta presupune, ca 
o necesitate, retragerea trupelor 
străine din Kampuchia și fncetarea 
oricărui amestec din afară, ereîn- 
du-se astfel condiții ca poporul 
kampuchian să-și rezolve singur pro
blemele interne.

In cadrul schimbului de vederi cu 
privire la alte aspecte ale actualită
ții politice internaționale, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a relevat necesi
tatea Intensificării eforturilor șl 
acțiunilor pentru înfăptuirea dezar
mării, in primul rind a celei nuclea
re. pentru soluționarea pe cale paș
nică a stărilor de încordare șl 
conflict, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, pentru instau
rarea unui climat de încredere șl 
largă colaborare intre națiuni, pen
tru asigurarea unei păci trainice in 
ltțme.

LA 15 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPUTAȚT IN CONSILIILE POPULARE

CAN Dl PĂȚII F.D.U.S.
— din rindurile celor mai activi participant la 

dezvoltarea economico-socială a localităților, 
la progresul intregii țări

In toate localitățile țării continuă să se des
fășoare adunările cetățenești de propunere a 
candidaților de deputați pentru alegerile de 
la 15 noiembrie. Constituindu-se într-un amplu 
dialog cetățenesc, aceste întruniri prilejuiesc un 
bilanț al împlinirilor socialiste din toate așeză
rile patriei în legislatura ce se încheie, pre
cum și o dezbatere exigentă, responsabilă, a 
planurilor și măsurilor menite să asigure pro
gresul continuu economico-social al fiecărei lo
calități, al fiecărui județ. Concentrindu-și dezba
terile asupra îndeplinirii în cele mai bune con
diții a planurilor din fiecare sector de activi
tate, dezvăluind noi căi pentru perfecționarea 
muncii in toate domeniile vieții obștești, pe plan 
economic, gospodăresc, edilitar, adunările cetă
țenești se afirmă ca un puternic factor de mo

bilizare a maselor largi pentru infăptuirota obiec
tivelor Congresului al Xlll-lea al partidului, eloc
vente manifestări ale unității indestructibile a 
întregului popor in jurul partidului, a| secreta
rului său general, tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

Profundul democratism al societății noastre se 
reflectă și în faptul că in 92 la sută din cir
cumscripții urmează să fie propuși doi sau trei 
candidați pentru un loc de deputat. Ceea ce 
implică din partea consiliilor locale ale F.D.U.S., 
a adunărilor cetățenești o mare răspundere pen
tru ca toți candidații să fie propuși, așa cum 
sublinia tovarășul Nicoiae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., din rindul celor mai 
buni activiști sociali, comuniști și fără de partid, 
oameni care prin întreaga lor activitate de pină 
acum s-au dovedit fruntași in muncă, cu atitu

dine civică înaintată, devotați Intereselor ob
ștești, cetățeni care merită încrederea de a fi 
aleși și care prezintă garanția că vor acționa 
cu hotârire și fermitate pentru îndeplinirea iar- 
cinilor mari ce revin consiliilor populare.

Desfășurindu-se cu puțin timp înainte de 
Conferința Națională a P.C.R., campania elec
torală și alegerile de deputați in consiliile popu
lare trebuie să demonstreze hotărîrea nestrămu
tată a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor 
de a înfăptui neabătut mărețele țeluri ale Pro
gramului partidului de edificare a socialismu
lui și comunismului pe pămintul patriei.

(In pagina a doua - relatări de la adunările 
cetățenești din municipiul ALBA IULIA, orașul 
VLAHIȚA și comuna TURȚ).

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, a primit, joi, pe 
Louis Jung, președintele Adunării 
Parlamentare a Constlfului Europei, 
care efectuează o vizită in țara 
noastră, la invitația Marii Adunări 
Naționale.

După ce a adresat președintelui 
Nicoiae Ceaușescu- calde mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea de a vizita țara noastră, 
oaspetele a exprimat aprecieri deo
sebite in legătură cu realizările ob
ținute de România pe calea dezvol
tării economice și sociale.

Președintele Adunării Parlamen
tare a Consiliului Europei a înfăți
șat, totodată, activitatea și preocupă

rile actuale ale acestui organism în 
direcția intăririi conlucrării multi
laterale dintre statele europene.

în cursul Întrevederii au fost 
examinate o serie de aspecte referi
toare la relațiile de colaborare din
tre România și țările membre ale 
Consiliului Europei, pe plan econo
mic, tehnico-științific, cultural și 
parlamentar, precum și în alte do
menii de activitate, apreciindu-se că 
există largi posibilități de dezvoltare 
a acestor raporturi.

A fost reliefat faptul că, in ac
tuala situație Internațională, care se 
menține deosebit de ^gravă și com
plexă, este necesar să se facă totul 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, îndeosebi in

Europa, precum șl in Întreaga 
lume.

Președintele Nicoiae Ceaușescu a 
subliniat importanța deosebită a in
tăririi conlucrării dintre toate țări
le europene, astfel incit acestea 
să-și aducă o contribuție sporită la 
edificarea unei Europe unite, a 
colaborării, securității și păcii,

A fost relevată, în același timp, 
însemnătatea angajării mai active a 
parlamentelor și parlamentarilor in 
soluționarea constructivă, în interesul 
popoarelor, a problemelor complexe 
ce confruntă omenirea, in întărirea 
încrederii și cooperării internațio
nale.

La primire a luat parte Nicoiae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

în ziarul de azi:
RUBRICILE : O cerință a de

mocrației socialiste : Rezolva
rea promptă, temeinică a scri
sorilor oamenilor muncii • Prin
cipiile autoaprovizionării - con
secvent și corect aplicate 
• Noua calitate și noile exigențe 
in activitatea politico-educativă

BLAJ : Produse noi și modernizate
La întreprinderea de accesorii 

pentru mașini-unelte din orașul 
Blaj, in cadrul acțiunii de moder
nizare. o atenție deosebită este 
acordată înnoirii produselor, reali
zării uhpr accesorii pentru mașini- 
unelte cu parametri tehnico-func- 
ționali superiori. în perioada care 
a trecut din acest an. au fost asi
milate in fabricație 20 de produse 
noi. de tehnicitate ridicată, reali
zate cu consumuri materiale redu

se. De altfel, pe seama înnoirii șl 
modernizării producției au fost în
registrate. comparativ cu anul 
trecut, însemnate economii de me
tal. Pină la sfirșitul anului, colec
tivul unității s-a angajat șă asimi
leze în fabricație alte 10 produse 
noi, din categoria accesoriilor spe
ciale pentru mașini-unelte, produse 
solicitate și la export. (Ștefan Di- 
nică).
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CANDIDAȚI! F.D.U.S

socială a localităților, la progresul întregii țări
Candidați ai oamenilor muncii

Cele două candidate sint bine cu
noscute în cartier, ba chiar în oraș. 
Și totuși, interesul cu care sint as
cultate de către participanții din cir
cumscripția nr. 30 la adunarea pen
tru desemnarea candidaților F.D.U.S. 
în alegerile de deputați pentru con
siliul popular municipal Alba Iu- 
lia este deosebit, iar concetățenii le 
completează spusele, din cînd în 
cînd, întîlnirea dobîndind valențele 
unui veritabil dialog electoral. Cine 
sint cele două candidate 7 Identitatea 
este evidentă din însuși faptul că 
preocupările lor sînt aceleași cu cei 
cărora le vorbesc : oameni ai mun
cii, din mijlocul cărora fac parte, 
împărtășindu-le planurile și năzuin
țele, mobilizîndu-i pentru înfăptuirea 
lor. „Candidați! noștri — din rîndu- 
rile noastre", precum bine spunea 
un cetățean.

Ligia Bogdan, tehnician la între
prinderea „Porțelanul", vorbește des
pre „tradițiile" oamenilor acestei 
unități vechi de... 16 ani. Despre greu
tățile unui inceput cu care mulți 
din sală s-au izbit, dar pe care le-au 
învins. în primul rînd — calificarea, 
perfecționarea lor ca oameni, ca 
meșteri pricepuți. Despre strădaniile 
tuturor pentru a se ridica „la vîrf" 
prin înnoirea tehnologiilor, a pro
ducției. Strădanii încununate cu de
corarea întreprinderii, chiar în acest 
an, pentru a doua oară consecutiv, 
cu înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste.

Legislatura care se încheie a în
semnat multe eforturi, dar și multe 
alte succese. Printre care și reali
zarea, în premieră pe țară, a cupto
rului cu ardere rapidă a porțelanu
lui, obținerea, tot în premieră, a 
maselor ceramice cu temperaturi 
joase de ardere. Acestea și multe 
altele au permis realizarea in bune 
condiții a sarcinilor de export ale 
întreprinderii pe primele nouă luni 
ale anului. Și s-au făcut aprecieri 
întemeiate că planul la export va fi

ca

îndeplinit exemplar pe întregul an. 
Temeiuri decurgind din hărnicia și 
destoinicia membrilor acestui colec
tiv, care a știut să-și desemneze, din 
rîndurile sale, o reprezentantă pe 
măsură, corespunzător cerinței
propunerile de candidați să se în
drepte spre fruntașii acțiunilor pen
tru realizarea planului.

Cealaltă candidată, Marioara Gro
za, subinginer la întreprinderea me
canică, vorbește oamenilor despre 
inițiativele luate în întreprindere 
pentru ridicarea productivității mun
cii ca sursă de sporire a veniturilor 
muncitorilor, cu exemple concrete 
despre răspunderea fiecăruia la lo
cul de muncă pentru calitatea uti
lajelor produse, despre conștiința 
muncitorească transpusă în viața de 
zi cu zi. Dialogul electoral 
completat cu diferite aspecte 
problematica edilitară 
scripției : încheierea 
cartierului, amenajarea noului parc 
de la bulevardul Victoriei, inaugu
rarea, cu citeva săptămîni în urmă, 
a modernului magazin „Unirea" din 
zonă, obiective la realizarea cărora 
cetățenii au adus o contribuție im
portantă. Se discută concret, amă
nunțit, în autentic spirit gospodă
resc, așa cum se cuvine între oa
meni uniți prin aceleași preocupări 
de progres, de înaintare continuă pe 
drumul edificării civilizației socia
liste. „Prin tot ce facem ca cetățeni 
pentru buna gospodărire a localității 
— spunea candidata — trebuie să în
dreptățim tot mai mult simbolul cu
rățeniei și frumuseții purtat în nu
mele municipiului : «Alba»-".

...Și, recunoscîndu-se în cuvintele 
candidaților lor, oamenii fac noi pla
nuri pe 
viitoarele 
ca aceste 
pliniri.

împreună muncim pentru gospodări
rea și înfrumusețarea Vlăhiței, spu
nea celălalt candidat, Gyorgy Mihail, 
care a amintit de primele locuințe 
la ridicarea cărora a lucrat. „Am fă
cut locuințe pentru oameni, mi-s 
dragi și-acum casele ridicate, deși 
sint cam vechi. Au peste 20 de ani. 
Acum altele-s casele, nu faci blocul 
cu barda și tesla. în anii aceștia 
s-au ridicat la Vlăhița blocuri cu 
peste 1 000 apartamente. Altă viață, 
alt confort. Cunosc cerințele noi, căci 
acum fac mobilă. De aici mă cunosc 
oamenii. Dar și din alte activități, 
care nu-s mărunte. împreună cu ce
tățenii am construit poduri, am meș
terit piesele de pe terenurile de

joacă pentru copii, am lucrat Ia ca
nalizare. Unele lucrări le-am înche
iat, la altele se mai lucrează, altele 
le începem. Știm că numai muncind 
împreună, strins uniți, le vom face".

Fruntași in producție, fruntași în 
activitatea obștească. Pe care din 
candidați îl vor alege concetățenii 
din circumscripția nr. 2 a orașului 
Vlăhița e greu de spus. Oricum, 
mandatul de deputat va fi pe miini 
bune. înalta exigență, matura chib
zuință vor decide opțiunea alegăto
rilor, în cadrul generosului climat 
al democratismului societății noastre.

NIcolae ȘANDRU
corespondentul „Scînteii"

Gospodari fruntași
este 
din 

a circum- 
construcției

înaltă 
fost 

în 
celor care

ai comunei fruntașe
răspundere" — 
cuvintele frec- 

spusele tutu- 
au vorbit la

care le vor aprofunda la 
întîlniri electorale. Pentru 
planuri să devină noi îm-

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scînteii

Cetățeni de nădejde
în producție și-n viața obștească
„Să vorbești despre ei înseamnă 

să vorbești despre evoluția orașului 
nostru, Vlăhița" — spunea reprezen
tantul consiliului orășenesc F.D.U.S. 
al acestei așezări harghitene, prezen- 
tindu-i adunării cetățenești din cir
cumscripția electorală nr. 2 pe cei 
doi candidați la alegerile din 15 no
iembrie. Aceștia sînt Simo Ștefan, 
turnător la întreprinderea de fier, și 
Gyorgy Mihail, timplar în sectorul 
cooperatist. Amîndoi își leagă viața 
de marile transformări petrecute în 
localitatea harghiteană, care, deși de 
mult cunoscută prin meșteșugarii săi. 
figurează de numai 19 ani ca oraș 
pe harta țării, Simo Ștefan le vor
bește concetățenilor de munca indîr- 
jită a celor de la „Uzina de fier", 
despre eforturile unite ale muncito
rilor, români și maghiari, de a mo-

demiza această unitate care, acum 19 
ani, dispunea doar de mijloace ru
dimentare („Am pornit-o de la forja 
acționată de apa unui rîu"). Despre 
străduințele comune de ridicare a 
calificării spre a lucra la noua și 
moderna turnătorie, in marele ate
lier mecanic. „Politica înțeleaptă a 
partidului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor zonelor țării a dat și ora
șului nostru un loc demn pe harta 
țării — spune vorbitorul. Azi, Vlăhi- 
ța produce carcasele pentru motoare 
electrice pe care țara Ie exportă. 
Iar politica partidului ne-a dat și 
nouă, oamenilor, un nou renume.

„Am învățat împreună, maghiari 
și români, In aceleași bănci la seral 
sau la cursurile de perfecționare, 
împreună lucrăm azi ca muncitori cu 
înaltă calificare, tehnicieni, ingineri.

„Mîndrie șl 
acestea au 
vent repetate 
ror
adunarea cetățenească de la cir
cumscripția electorală din comuna 
sătmăreană Turț, pentru desemna
rea candidaților F.D.U.S. la alege
rile din 15 noiembrie. Mîndrie jus
tificată, pentru că această comună 
a obținut primul loc între comu
nele țării in întrecerea socialistă din 
1986, pentru dezvoltarea economico- 
socială, pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, 
nunarea unor 
pline 
care, 
căți, 
tarea 
șului, 
nimeni n-ar 
dească. Le evocă, 
parcă vorbele,
F.D.U.S., cooperatoarea Ana Ma- 
rița : „Din bătrâni am pomenit că 
nu ni-i bun pămintul. Că să ne mul
țumim de la el cu mere, prune și 
căpșuni. îndrăznea cineva să pună 
grîu sau porumb aici 7 Și uite, noi 
am îndrăznit. Am dat pămîntului ce 
ne cerea ca să fie bun : adică i-am 
dat muncă. L-am îngrășat cu gunoi 
de grajd, cu substanțele chimice. Am 
pus și mina pe carte iarna și am 
învățat de la specialiști ce-i trebuie 
pămîntului. Și pămintul s-a făcut 
bun".

Anul acesta recoltele de grîu 
cooperativei agricole de 
din Turț sint de 3—4 ori mai 
decît în urmă cu trei ani. 
producțiile „tradiționale" 
n-a fost zgîrcit: la căpșuni, 
prafață de 60 hectare s-au 
20 000 kilograme la hectar. Și iată că 
anul acesta cooperatorii din co
muna Turț nu numai că și-au în
deplinit, pentru prima oară, planul 
de producție agricolă, dar l-au și 
depășit. Valoarea acesteia este de 25 
milioane lei, față de numai 8 
lioane acum cîțiva ani.

„E bun pămintul, dacă-i 
muncă și pricepere — spunea 
operatoarea fruntașă — dar datu-i- 
am noi tot ?“. întrebare Ia care nu
meroși concetățeni din sală au răs
puns : „încă nu Pentru că nu

Incu- 
eforturi neobosite, 

de răspundere, ale locuitorilor 
învingind piedici și prejude- 
au obținut realizări în dezvol- 
acestei așezări din Țara Oa
la care cu puțin timp în urmă 

fi cutezat să se gin- 
economisindu-și 

una din candidatele 
cooperatoarea Ana 

,Din bătrâni am pomenit

toate solele dau același randament. 
Unele concurează cu „șesul" la pro
ducții, altele-s „ca-n bătrîni". în
seamnă că nu peste tot se muncește 
la fel. îngrășămintele nu trebuie 
folosite „după ochi", ci „ca la 
carte", holda nu acceptă explicații 
de ce azi nu ieși la muncă. „Titlul 
de fruntaș nu-i doar pentru vitrină, 
ci ne obligă la mai mult. înfăptui
rea noii revoluții agrare ne stă-n 
putere" — au hotărît cetățenii Tur- 
țului.

Ce-a adus legislatura care se în
cheie comunei fruntașe pe țară, prin 
munca locuitorilor săi 7 întrebare 
la care răspund faptele prin spusele 
celeilalte candidate a F.D.U.S., 
operatoarea Ileana Pop : 
la oraș, orașul mai prin 
sele". Munca, priceperea 
aparte al locuitorilor

co- 
ca 

ca-

ale 
producție 

mari 
Nici la 
pămintul 
pe o su- 

obținut

mi'

dal 
co-

„Case 
toate 
și gustul 
se-ntruchi- 

pează in blocurile cu 150 de apar
tamente din centrul comunei, cărora 
li se adaugă clădirea spitalului cu 70 
de paturi, maternitatea cu 30 de pa
turi, școala nouă, — complexul de 
industrie mică și prestări de ser
vicii cu o producție de 25 milioane 
lei anual...

„Dar cine-a căpătat gustul zidirii 
și al frumosului niciodată nu-și ter
mină treaba — continuă 
F.D.U.S. Sint foarte multe 
făcut : trebuie terminate 
cu cele 76 apartamente, ca 
pem treaba la cele cu 24

' mente, cu patiserie,

cen- 
de

candidata 
încă de 
blocurile 
să înce- 

aparta-
cofetărie și 

restaurant la parter ; trebuie termi
nat stadionul, trebuie început 
trul de refacere a capacității 
muncă pentru minerii noștri..." Tre
buie... trebuie... Obiective îndrăznețe 
pe care locuitorii comunei le schi
țează, le discută gospodărește, mă- 
surindu-și forțele pentru a face din 
această mîndră așezare a Țării Oașu
lui o adevărată cetate a civilizației.

...Frînturi de discuții după înche
ierea adunării : „De ce să-mi plece 
coconii la oraș, cînd ridicăm la noi 
orașul 7 !“. Căci comuna Turț este 
fruntașă pe țară și prin numărul de 
„coconi" : peste 2 000 de copii. Iar 
părinții lor Ie făuresc viața nouă 
pentru ei și viitorime.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Foto : Sandu Cristian
luminoase edificii pentru muncii din orașul Pașcani

DE LA C.E.C.
Economisirea timpului este o ce

rință a vieții moderne care se poa
te realiza prin diferite căi și mo
dalități. Una dintre acestea, como
dă și eficientă, se poate înfăptui 
prin utilizarea contului curent per
sonal, pus la dispoziția populației 
de Casa de Economii și Consemna- 
țiuni.

Instrument modern de economi
sire și de plată, contul curent per
sonal se deschide numai persoane
lor majore, la sucursalele și filia
lele C.E.C. din întreaga 
depunerea unei sume de 
100 de lei.

Depunerile ulterioare 
rar în conturile curente 
se pot efectua la oricare 
C.E.C. proprie, iar plățile in nu
merar se pot efectua la sucursala 
sau filiala unde este deschis con
tul. precum și la o altă 
C.E.C. indicată de titular 
chiderea contului.

Din dispoziția titularilor 
turi curente personale. Casa de E- 
conomil și Consemnațiuni efec
tuează în mod gratuit, în limita su
melor din cont, diferite plăți pe
riodice către unitățile prestatoare 
de servicii ca : plata abonamentu
lui de telefon, radio, televizor, 
costul consumului de energie elec
trică și de gaze, chirie, costul unor 
prestații etc.

In acest scop, titularii trebuie să 
se adreseze în scris organizațiilor 
socialiste beneficiare, cărora le so
licită să remită documentele de 
plată unității C.E.C. la care au con
turile curente personale deschise. 
Cererile adresate organizațiilor so
cialiste se vizează în prealabil de 
unitățile C.E.C. la care se află des
chise conturile curente personale.

Pentru plățile periodice de impo
zite și prime de asigurare cererile 
se adresează direct unităților 
C.E.C.

Pe lingă plățile prin virament e- 
numerate. titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăți 
în numerar din cont prin interme
diul carnetelor de cecuri, care se 
pun la dispoziția fiecărui titular la 
deschiderea contului. De asemenea, 
titularilor de conturi Ii se pot eli
bera, la cerere, carnete de cecuri 
cu sumă limitată, cu ajutorul cărora 
pot efectua plata mărfurilor cum
părate de la unele unități comer
ciale sau a unor prestații de ser
vicii efectuate de organizații so
cialiste. Tot pe baza carnetelor de 
cecuri cu sumă limitată, titularii 
conturilor curente personale sau 
beneficiarii cecurilor (pe numele 
cărora a fost emis cecul) pot face 
restituiri la oricare unitate C.E.C. 
din țară.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază totodată și de o 
dobîndă anuală, ca și de toate ce
lelalte drepturi și avantaje gene
rale acordate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni tuturor depună
torilor.

tară, prin 
minimum

în nume- 
personale 

unitate

unitate 
la des-

de con-

PRINCIPIILE AUTOAPROV1ZIONÂRI1 - CONSECVENT ȘI CORECT APLICATE!

După cum se știe, una din principalele cerințe ale autoaprovizionării 
este extinderea creșterii animalelor pe lîngă gospodăriile individuale ; 
firește, în primul rînd la sate, dar și în acele orașe unde cetățenii dețin 
terenuri agricole. Este o sarcină de primă importanță — care și-a găsit 
reflectarea în acte legislative exprese - și care trebuie să fie sprijinită 
de organele in drept, incepînd cu primăriile locale, cooperativele agricole, 
cooperativele de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor.

Cu o condiție : să fie vorba de o reală aplicare a principiilor auto
aprovizionării, iar scopul acestei îndeletniciri să fie efectiv o mai bună 
acoperire a cerințelor pieței, a fondului de stat — și nicidecum o răs
tălmăcire, în scopuri speculative, știut fiind că orice 
incorecte se întorc împotriva intereselor cetățenilor.

...O scrisoare primită recent la re
dacție ne punea in fața unei între
bări ciudate : cum 
țean care nu este 
suprafețe în afara 
stituie propriul... 
bloc, care nu este 
cooperativă agricolă, ci orășean și 
funcționar „la stat", să crească, an 
de an, sute de oi și capre, zeci de 
porci 7 Și asta... în timpul lui 
liber 7 Iată, într-adevăr. întrebări la 
care puțini ar întrevedea răspunsul.

Nu insă și numitul Eugen (alias 
Dan) Marcu. în virstă de 43 de ani, 
domiciliat în orașul Vălenii de Mun
te, județul Prahova, care. în condi
țiile amintite. înfăptuiește o aseme
nea „minune". Și încă atit de „con
vingător". încît autoritățile locale 
nici n-au găsit de cuviință să-1 de
ranjeze solicitîndu-i eventuale ex
plicații. Poate și pentru faptul că 
protagonistul nu este, totuși, străin 
de creșterea animalelor : de șapte 
ani de zile (de cînd, de altfel, decla
ră că a devenit mare crescător). E. 
Marcu este... achizitor de animale la 
întreprinderea de industrializare a 
cărnii Prahova. Ca urmare, de șapte 
ani această „minune" — sau, mai bine 
zis, afacere — se derulează nestin
gherită, în văzul public, eludînd le
gile, încâlcind sumedenie de acte 
normative, ca și principiile eticii și 
echității socialiste, sfidînd munca 
cinstită a cetățenilor. Căci, in loc de 
a contribui la creșterea fondului de 
sfat, la aprovizionarea pieței, prac
ticile respective nu îi asigură decît... 
aprovizionarea propriului buzunar !

INTERESELE PERSONALE PRI
MEAZĂ ?! Se știe că pentru stimu
larea creșterii animalelor în gospo
dăriile populației, consiliile populare, 
cooperativele agricole de producție 
sint chemate, și au datoria, să le spri
jine, inclusiv sub aspect material, ca 
și al acordării de asistență de specia
litate — ceea ce este deosebit de im
portant pentru promovarea autoapro
vizionării. Iată insă cum a fost înțe
leasă, mai exact spus, răstălmăcită, în 
cazul de față această îndatorire de 
mare însemnătate economico-socia- 
lă. Văzând că, uneori, ceea ce visea-

asemenea practici

O cerință a democrației socialiste

De la mina 
Cozla, mai mult 

i

ar putea un cetă- 
proprietarul altei 
celei care-i con- 
apartament de 

membru in vreo

să întreprindă ne- 
în amiaza mare.

ză noaptea poate 
stingherit ziua
E. Marcu a început să creadă despre 
sine că este mai mult decit o „per
soană fizică" oarecare și a inceput să 
acceadă la o altă calitate : cea de 
persoană juridică, de „întreprindere" 
economică. Ce e drept, patrimoniul 
său, faptul că dispune (ilegal) de 
forță de muncă salariată și intră în 
■relații economice directe (frauduloa
se) cu diverse unități îi pot justifica 
în propriii ochi părerea aceasta. Iată 
un caz mai recent, pilduitor : „con-

redactat acest „act juridic", termi
nologia aberantă lasă impresia că 
cei care l-au semnat erau, ca să fo
losim un eufemism, cel puțin... lip
siți de luciditate. Dar. cu act sau 
fără, faptele sînt fapte — în schim
bul unei sume de bani, conducerea 
unei cooperative agricole s-a dis
pensat de o parte a pămîntului coo
peratorilor în favoarea unui individ 
pus pe căpătuială. Și asta în timp 
ce efectivele de animale ale coope
rativei sînt sub plan, iar efectivele 
personale ale cooperatorilor incredi
bil de mici, cu mult sub posibilități 
și sarcinile stabilite : 267 de ovine, 
663 de caprine și 282 de bovine la 
peste 1 000 de gospodării 1 Dar nu 
numai atit : culmea este că o parte 
din săteni sînt nevoiți. datorită 
lipsei de pășune (!), să-și învoiască 
animalele la pășunat pe terenurile... 
comunelor vecine. Cu alte cuvinte, 
sînt îngreunate înseși posibilitățile 
de creștere a animalelor de către 
cooperativă și de către cooperatori, 
se lovește, de fapt, în creșterea pro
ducției acestora 1

a judecăto- 
alt fapt re- 
acuzatului :

la stina particulară a amintitului. 
Dar instanța consideră că probele 
(referate și procese-verbale înche
iate in repetate rinduri de paznici 
conducerea cooperativei și consiliu
lui popular, pe lingă recunoașterile 
— parțiale — ale celor doi ciobani) 
nu probează destul că animalele ar 
fi pășunat pe terenurile C.A.P., și 
care, drept urmare a „sentinței", a 
și pierdut procesul.

Bunăvoința excesivă 
riei rezultă și dintr-un 
cunoscut de martorii
păscutul caprelor pe terenul închi
riat de Ocolul silvic. Or. legea nu 
îngăduie păscutul caprelor pe ase
menea terenuri, intrucit ele pro
voacă mari stricăciuni puietului și 
arboretului. Insă instanța a trecut 
peste faptul că in contractul înche
iat cu Ocolul silvic se prevedea nu
mai păscutul oilor. Dar cum să se 
vadă prevederile contractului cu 
ochii acoperiți... 7

De fapt, încă de-acum șapte ani, 
de cînd a devenit „mare crescător", 
E. Marcu își pășunează animalele

OIERUL DE LA... BLOC“
tractul" încheiat anul acesta cu 
C.A.P. Gornet. județul Prahova. Do
cumentul, intitulat pompos „con
tract economic", este semnat de pre
ședintele cooperativei (Ciripoiu Tra
ian), de inginerul-șef, contabila prin
cipală și șefa fermei zootehnice — 
și vizat de către consiliul popular 
comunal ! Primarul, Petcu Aurelian, 
crede chiar că acest act — pe care 
nimic nu poate să-1 justifice — este 
un contract _ încheiat corect și a- 

corectitu- 
nevoie să fii spe- 
îți dai seama din 

capul locului că acest „contract" 
este nul de drept, fiindcă, orice ar 
crede „beneficiarul" despre sine, el 
nu este, totuși. întreprindere econo
mică. Și chiar de-ar fi fost. C.A.P.- 
ul tot n-ar fi putut încheia în 
mod legal un astfel de act. pentru 
■că obiectul contractului îl reprezintă 
— nici mai mult, nici mai puțin — 
decît o suprafață din pămintul coo
perativei. Adică o suprafață de 35 
de hectare de pășune, pe care con
ducerea C.A.P. a hotărît să o „livre
ze", pe timp de un an. lui E. Marcu, 
drept pășune, contra sumei de 15 000 
lei. Modul iresponsabil în care a fost

__ _______ încheiat < 
vantajos 7 1 în privința 
dinii, nu este 
cialist ca să

CÎND LEGEA ESTE ÎNCĂLCATA. 
Dacă la Gornet. E. Marcu a găsit 
mai multă înțelegere decît s-ar fi 
așteptat probabil chiar el însuși. în
tr-o altă comună prahoveană lucru
rile au luat o altă întorsătură. E 
vorba de comuna Posești. mai exact 
de C.A.P. Posești, care a intrat în 
litigiu cu E. Marcu pentru faptul că 
oile, și mai ales caprele acestuia, au 
distrus o fîneață de cîteva hectare, 
proprietate a cooperativei. Numai că. 
deși faptele sint clare ca lumina zi
lei, C.A.P. Posești își caută. încă cu 
trudă și cheltuieli, dreptatea — și 
numai din respect pentru timpul ci
titorilor. nu înfățișăm incredibilul 
ghem de chichițe și „manevre" Ia 
care a recurs vinovatul în fața jude
cătoriei din Vălenii de Munte, care 
se pare că a ținut să confirme fap
tic imaginea simbolică a justiției le
gate la ochi. Să menționăm doar 
depozițiile a doi ciobani „personali" 
— ei înșiși în cauză — care declară: 
Marin Călăvie, 18 ani — „Am fost 
angajat la stina particulară a lui 
E. Marcu și am păscut cu caprele pe 
un teren al C.A.P." ; același lucru îl 
recunoaște și celălalt martor. Con
stantin Șelaru, și el angajat cioban

aproape numai în mod ilegal, fie 
încheind „contracte" de felul celui 
cu C.A.P. Gornet. fie. cel mai frec
vent, pășunînd fără învoire pe te
renuri ' ' . _ - —
Posești. 
moment 
perator, 
dispună 
surse agricole pentru 
de oi. capre, vaci șl 
E. Marcu, proprietarul 
ment de bloc cu patru 
orașul Vălenii de Munte, este deți
nătorul a 127 de ovine. 94 de capri
ne, .14 porci. Acestea doar oficial, 
respectiv trecute în registrul agricol 
din comuna Posești — deși ar fi tre
buit să Ie înscrie în localitatea de 
domiciliu. Procedeul face desigur 
dificilă verificarea animalelor — de 
fapt, numai în gospodăria socrului 
său. Constantin Coman, din comuna 
Posești, deține 15 porci mari pregă
tiți pentru vinzare, alții avîndu-i la 
stină — ca să nu mai amintim de 
faptul că in registrul agricol nu s-a 
mai făcut nici o actualizare între 
timp, așa cum prevede legea. Pe de 
altă parte, aceste subterfugii i-au 
folosit spre a încălca sistematic pre-

străine, ca în cazul C.A.P. 
Nici nu ar putea altfel, din 
ce el nu este nici țăran coo- 
nici țăran particular ca să 
de pămînt, de furaje și re- 

turmele sale 
porci. Căci 

unui aparta- 
camere în

vederile Decretului nr. 70 pe 1984, 
neîncheind contracte pe acest an 
nici cu consiliul popular din locali
tatea unde își are domiciliul, nici cu 
cel unde își are înregistrate anima
lele. Firesc ar fi fost, ajungind la 
asemenea efective, să contribuie Ia 
fondul de aprovizionare al localită
ților respective pe măsura posibili
tăților reale, ' " 
legii 1 Și nu 
mă, cu mult 
și obligațiile 
lumii (cum 
primăria din 
mai că tot acest slalom, ca să evite 
prevederile legii, l-a dus 
cu prevederile altor acte 
incit nu a obținut carnet de produ
cător agricol. Ceea ce nu ' 
dicat totuși să 
cantități de produse 
Cum 7 în ce condiții 7

I-am adresat întrebarea firească : 
cu ce crește un număr așa de mare 
de animale 7 „Cumpăr", a răspuns 
E. Marcu. „fac rost". De unde. în 
baza căror „dezlegări" 7 Dar furaja
rea oilor și caprelor pe timp de iar
nă cu ce o asigură 7 „Mă descurc". 
„Am și ARO cu remorcă". Intr-ade
văr, are. La poarta lui C. Coman se 
mai află și o Dacia-1310, înmatricu
lată, e drept, pe numele socrului. 
„Am cîștigat șase-șapte sute de mii 
de " 
de 
la 
E. 
la 
contract
tați agricole sau pe cele... personale. 
De unde atîtea furaje ca să îngrâșe 
personal turme întregi de vite 7 
„Am procurat și eu cum am putut. 
Și banii s-au adunat..." „Metodă", 
deosebit de rentabilă pentru el. dar 
păgubitoare pentru stat, pe care îm
pricinatul susține că o aplică încă 
de pe vremea cînd era magaziner 
(șef de sală) Ia abatorul din Vălenii 
de Munte.

Nu insistăm asupra provenienței 
și dimensiunilor veniturilor lui 
E. Marcu. Lăsăm să Ie stabilească 
exact organele în drept. Ceea ce tre
zește nedumerire este însă faptul că 
pină acum nimeni nu s-a sesizat de 
aceste practici prin care obiectivul 
— necesar și lăudabil — de creștere 
a animalelor pe lingă gospodăria 
proprie a fost înlocuit cu specula 
fără opreliști, ostentativă. Ca și fap
tul că mulți din cei datori să ve
gheze la respectarea legilor, la sanc
ționarea promptă a eludării lor s-au 
lăsat, inexplicabil, legați la ochi. 
De ce 7

efective in condițiile 
prin contracte de for- 
sub posibilitățile sale 

legale — praf in ochii 
sînt cele încheiate cu 
comuna Gornet). Nu-

cărbune
întreprinderea 

nieră Cozla din 
țul Caraș-Severin este 
o unitate veche, cu 
tradiție, de aici extră- 
gindu-se cărbune de 
bună calitate, relata 
într-o scrisoare adre
sată redacției . lăcătu
șul de mină Sima Po- 
povici. Colectivul mi
nei depune eforturi 
susținute pentru a 
scoate cît mai mult 
cărbune. Cu toate a- 
cestea, susținea sem
natarul scrisorii, nu 
sînt valorificate co
respunzător posibili
tățile existente, cau
za principală consti- 
tuind-o unele neajun
suri în organizarea și 
conducerea procesu
lui de producție.

Din răspunsul Co
mitetului județean Ca
raș-Severin al P.C.R., 
unde redacția a trimis 
scrisoarea spre solu
ționare, reiese că cele 
semnalate se confirmă. 
Din analiza întreprin
să a rezultat că, deși 
pentru activitatea din 
subteran există per
sonal suficient, co
eficientul de frecven
ță și procentul de re
alizare a normelor sint 
scăzute, ceea ce de
notă insuficientă pre
ocupare și interes 
față de buna organi
zare a procesului de 
producție. Cu prilejul 
verificărilor efectuate, 
s-a constatat că exis
tă deficiențe în acti
vitatea ' de întreținere 
și reparații a utilaje
lor ; căile de trans
port din unele orizon
turi nu sînt întreținu
te corespunzător ; în 
galeriile ce fac parte 
din schema generală 
de deschidere a minei 
sînt depozitate în de
zordine materiale, în 

' rampele unor puțuri, 
instalațiile de semna
lizare și iluminat pre
zintă defecțiuni etc. 
în răspuns se preci
zează că 
deficiențe 
îndeosebi 
vități a 
șef cu producția, Ște
fan Volin tiru.

în timpul controlu
lui s-au luat măsurile 
cuvenite pentru înlă
turarea neajunsurilor 

’ constatate, pentru mai 
buna organizare a 
muncii, in vederea 
producerii a cit mai 
mult cărbune. Tot
odată, Șt. Volintiru a 
fost destituit din func
ția de inginer-șef cu 
producția și sancționat 
cu „vot de blam" pe 
linie de partid.

mi- 
jude-

respectivele 
se datoresc 
slabei acti- 
inginerului-

în conflict 
normative,

l-a împie- 
valorifice mari 

animaliere.

lei cooperînd cu întreprinderea 
industrializare a cărnii Prahova, 
care sint angajat", se justifică 
Marcu. Cum ? Ținînd o vreme 
îngrășat vitele preluate prin 

de la cetățeni și uni-

Ion MARIN

Pentru întărirea 
răspunderii 
în muncă

Marin Stancu din 
comuna Drăgotești, ju
dețul Dolj, a sesizat 
într-o scrisoare adre
sată ziarului că la co
operativa agricolă de 
producție din localita
te nu există suficien
tă grijă pentru gospo
dărirea terenului agri-

col, unii cooperatori 
deținînd suprafețe în 
plus fgță de prevede
rile statutului, 
semnala, totodată, 
în organizațiile 
bază ale partidului de 
pe raza comunei, mai 
ales în cele din C.A.P., 
activitatea nu se des
fășoară corespunzător, 
iar adunările generale 
nu se țin cu regulari
tate. în scrisoare se 
mai afirma că o răs
pundere serioasă revi
ne șl secretarului co
mitetului comunal de 
partid, Ștefan Căpă
țînă, care, deși cunoș
tea aceste lipsuri, nu 

1 a acționat pentru în
lăturarea lor.

Redacția 
scrisoarea 
Iuționare 
județean 
P.C.R. în

El 
că 
de

suprafețe în plus față 
de prevederile statu
tului ; biroul comite
tului comunal de 
partid va primi spri
jinul necesar pentru 
ca în toate organiza
țiile subordonate să 
se întărească activita
tea de partid, ordinea, 
disciplina și răspun
derea în muncă.

Sprijin concret 
asociațiilor 
de locatari

a trimis 
spre so- 

Comitetului 
Dolj al 

urma veri
ficărilor efectuate la 
l’ața locului a rezultat 
că, într-adevăr, la co
operativa agricolă din 
localitatea respectivă 
unii cooperatori dețin 
loturi de teren in fo
losință mai mari decît 
cele lă care au drep
tul potrivit statutului 
C.A.P. Ca urmare a 
măsurilor stabilite de 
secretariatul comitetu
lui județean de partid, 
la această unitate 
s-au recuperat pină 
acum 15 ha. teren ce 
a fost trecut in folo
sința cooperativei, ac
țiunea fiind în curs de 
desfășurare. S-a con
firmat și faptul că, în 
cursul acestui an, în 
organizațiile de bază 
din C.A.P., adunările 
generale s-au ținut 
sporadic, ceea ce a im- 
piedicat analizarea 
cauzelor unor lipsuri 
și stabilirea măsurilor 
pentru bunul mers al 
activității în unitate.

Secretariatul comi
tetului județean de 
partid a stabilit un 
plan de acțiuni in ve
derea întăririi muncii 
de partid în comună 
și a - sancționat cu 
„vot de blam cu aver
tisment" 
Căpățînă, 
comitetului 
de partid 
pentru lipsă de com
bativitate și de exi
gență in muncă. De 
asemenea, s-a stabi
lit ca, pînă la sfîrșitul 
acestui an, conducerea 
C.A.P. să încheie ac
țiunea de recuperare 
a terenului agricol de 
la cei care dețin ilegal

pe Ștefan 
secretarul 

comunal 
Drăgotești,

Analizind o scrisoa
re trimisă de redacție, 
referitoare la activi
tatea unor asociații 
de locatari. Consiliul 
popular al municipiu
lui Brăila nu s-a re
zumat la clarificarea 
cazului în sine, a pro
blemelor semnalate, ci 
a făcut o analiză mai 
largă a modului cum 
acționează aceste or
ganisme cu importan
te atribuții în gospo
dărirea fondului loca
tiv, acordînd un aju
tor concret, la obiect, 
în vederea perfecțio
nării activității lor. 
In adresa de răspuns 
se menționează că 
pentru sprijinirea ac
tivității asociațiilor de 
locatari, 
executiv 
popular 
întocmit 
de instruire a mem
brilor comitetelor și 
administratorilor de la 
cele 235 de asociații 
de pe raza orașului. 
Pe baza programelor 
stabilite, se organi
zează periodic întîl
niri cu președinții co
mitetelor asociațiilor 
de locatari, ai comi
siilor de cenzori și cu 
administratorii. La a- 
ceste întîlniri specia
liști din diferite do
menii — financiar, 
gospodărie comunală, 
administrație de stat, 
protecția muncii etc. 
— prezintă diverse 
expuneri asupra unor 
teme legate de speci
ficul activității aso
ciațiilor de locatari. 
De asemenea, comi
tetul executiv al con
siliului popular a sta
bilit formarea unor 
colective, incluzind 
contabili și alți spe
cialiști în domeniul 
financiar, care să spri
jine și să 
activitatea 
contabilă a asociații
lor de locatari.

comitetul 
al consiliului 
municipal a 
un program

controleze 
financiar-

La semnalele cititorilor
® Propunerea unui cititor (Gheorghe Vasi- 

lescu), ne-a răspuns Regionala de căi ferate 
Galați, a fost reținută și va fi pusă în apli
care. Astfel, în cadrul programului de amena
jări de peroane în stațiile și haltele de pe raza 
regionalei, a fost prevăzută executarea unei 
astfel de lucrări și in halta Pietroasele de 
magistrala București — Suceava. Lucrarea 
fi executată în acest trimestru.

® în vederea preluării întregului stoc 
ambalaje de la toate unitățile din rețea,

pe 
va

de 
___ ___ ____ _ , se 

arată în răspunsul Direcției comerciale a jude
țului Argeș, s-a întocmit un grafic suplimentar 
și au fost puse la dispoziție mijloacele de 
transport specializate, urmărindu-se ca acestea 
să circule în sistemul ..plin-plin" (aprovizionare 
cu marfă și preluare de ambalaje). Toate punc
tele de desfacere din localitatea Schitu Golești, 
se menționează în răspuns, la care se referea 
sesizarea adresată „Scînteii", au fost desconges
tionate de ambalajele din stoc.

Gheorqhe PÎRVAN

Stațiunile montane bucuroase de oaspeți

teas-

Oficiile județene de turism și 
I.T.H.R. București oferă, in a- 
ceastă perioadă, posibilitatea 
petrecerii unei vacanțe recon
fortante într-una sau alta din 
stațiunile montane ale țării. Un 
sejur intr-o stațiune balneocli
materică montană înseamnă nu 
numai fortificarea sănătății cu 
ajutorul factorilor naturali de 
cură, ci și petrecerea plăcută a 
timpului. Organizatorii de tu
rism pun la' dispoziția oaspeți
lor un program variat de ma-

nifestări 
sportive 
citeva din stațiunile gata a pri
mi oaspeți în această perioad;: 
Semenic, Durau, Lacu Roșu, 
Bușteni, Predeal, Poiana Bra
șov, Sinaia, Borșa, Izvoarele. 
Durata sejurului și data plecă
rii în stațiune se stabilesc de 
fiecare solicitant în parte, în 
funcție de preferințele sale.

cultural-artistice și 
de mare atracție. Iată

în fotografie : Vedere din Po
iana Brașov.
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în întâmpinarea Conferinței Naționale a partidului,
în spiritul exigențelor formulate la recenta plenară a C. C. al P. C. R.

1 ÎN BĂTĂLIA DE PE FRONTUL RECOLTEI
CU TOȚII, 1NTR-UN EFORT UNIT

Se executa arături de toamnă la C.A.P. 
Ulmeni

TOATE CAPACITĂȚILE ENERGETICE
9

să funcționeze la puterea planificată!
9

(Urmare din pag. I)

centrate importante forțe umane și 
materiale pentru execuția repara
țiilor și modernizărilor Ia grupurile 
energetice de la Rovinari și Turceni. 
Este evidentă creșterea ritmului de 
execuție a lucrărilor de montaj, dar 
hotărîtoare rămîne promptitudinea 
furnizorilor de utilaje. Orice intir- 
ziere în livrarea echipamentelor con
duce la aminarea termenelor stabi
lite. Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile producătoare de in
stalații energetice au datoria să de
pună eforturi susținute pentru în
deplinirea integrală și la termen a 
sarcinilor ce le revin, astfel incit 
capacitățile energetice aflate în re
parații să reintre grabnic în funcțiu
ne. Este o condiție de bază pentru 
creșterea producției de energie elec
trică în centralele pe cărbune !

Înalt spirit de răspun
dere, o trăsătură care trebuie să 
devină definitorie pentru activitatea 
colectivelor, a fiecărui om al muncii 
din sectorul energetic. Ea înseamnă 
preocuparea de a da țării cît mai 
multă energie electrică pentru a sa
tisface cerințele intregii vieți eco- 
nomico-sociale. Dotarea tehnică a 
sectorului energetic, a cărei valoare 
este de sute de miliarde lei, trebuie 
utilizată cu maximă eficiență, păs
trată in cele mai bune condiții, 
în unele cazuri se constată abateri 
grave de la aceste cerințe, care nu 
au nici o justificare. Iată de ce se 
impune pretutindeni întărirea ordi
nii. disciplinei și răspunderii în ex
ploatarea grupurilor energetice. Ori
ce abatere de la normele tehnice 
poate determina consecințe imprevi
zibile.

Nu trebuie aduse prea multe ar
gumente pentru a sublinia efectele 
negative pe care le au nepriceperea, 
diletantismul in domeniul energetic. 
O manevră greșită într-o centrală 
electrică poate duce la scoaterea din 
funcționare a unor întregi agregate 
energetice, la avarii de milioane de 
lei, ca să nu mai vorbim de discon
tinuitatea în furnizarea energiei. 
După cum. de asemenea, nu trebuie 
insistat asupra efectelor pozitive pe 
care le are asigurarea unui climat 
de înaltă exigență în domeniul pre
gătirii profesionale, propice valori
ficării potențialului creator al mun
citorilor, maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor, în așa fel ca. zi de zi, 
ceas de ceas, minut de minut, fie
care agregat, fiecare instalație să 
funcționeze ireproșabil. Exploatarea 
la parametri superiori a agregate
lor energetice, de complexă tehnici
tate impune ca muncitorii și spe
cialiștii din acest sector de activi
tate să aibă o înaltă calificare pro
fesională, astfel îneît să poată ac
ționa cu competență pentru buna 
folosire, întreținere și reparare a in
stalațiilor, a utilajelor din centralele 
electrice.

Este bine că se acordă o atenție 
deosebită modernizării instalațiilor 
energetice, dar în egală măsură tre
buie să se afle în centrul preocupă
rilor perfecționarea pregătirii profe
sionale a oamenilor. Persistă încă 
•erioase neajunsuri în exploatarea 
’regatelor energetice, determinate

• nivelul scăzut de pregătire pro- 
ională al unor lucrători din cen- 
ele electrice. Este adevărat, „me- 
h se fură", dar trebuie și învă- 
ț La dezvoltarea tehnologică ac- 

nu sint admise superficialita
te lipsa de competență profesio- 
nf5e exemplu, un cazan de 1035 
tor> abur pe oră este o instala
re plexă, dotată cu zeci de 
agr‘ auxiliare. Or, pentru a fi 
exl? corespunzător, personalul 
tre S cunoască exact fiecare 
parar^al tuturor componentelor 

poate lucra cu „aproxi- 
P’ț”* șr precizie și competență. 

n gictivitate de exploatare 
perfecțf energetice impune 

je a > pregătirii profesio- 
poată lwlor- ast£el înci£ să se 
t la fiei*  PromPte ?• eficien

te Cu c de muncă, expri-
ln, —s „claritatea la recenta 
Să a I P.C.B. Iar prima 
de ridicarectivități eficiente 
asigurarea flcării 0 constituie 
tru îndepliridru riguros pen-

Eforturi susținute, măsuri concrete
pentru realizarea producției planificate

La Centrala electrică și de termo
ficare Suceava, al cărui prim grup 
energetic a fost pus în funcțiune în 
luna septembrie a.c., au fost produși 
pină la această dată aproape 25 mi
lioane kWh 
Pentru buna funcționare 
agregatului, 
accidentale și asigurarea 
fel a continuității producerii de 
energie electrică in perioada de timp 
friguros a fost întocmit un program 
de pregătire pentru iarnă. Ce se 
întreprinde concret în acest scop ?

— în primul rînd, ne spune to
varășul George Prepeliuc, directorul 
întreprinderii electrocentrale Su
ceava, ne preocupăm de asigurarea 
stocului de cărbune și păcură. în 
prezent avem 194 000 tone cărbune, 
cantitate care pină la 15 noiembrie 
va spori la 250 000 tone, precum și 
rezerva 
vedere, 
tehnice 
citatea 
acum 
funcțiune a tuturor 
separatorilor de metal pentru a re
duce la minimum posibilitatea ava
rierii morilor de cărbune. După ce 
am dat în exploatare linia a doua de 
alimentare cu cărbune, ne-am mobi
lizat forțele pentru punerea în func-

de energie

eliminarea

electrică, 
a turbo- 
opririlor 
în acest

de păcură necesară. Avem în 
apoi, asigurarea condițiilor 

pentru funcționarea la capa- 
nominală a grupului. Astfel, 
se lucrează la punerea în 

detectorilor și

Probleme

(Urmare din pag. I)

gramelor ademplară a pro-

(on LAZAR
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țiune, tot în această lună, a celei de 
a doua estacade de descărcare, a 
celor două mașini de preluat cărbu
ne, cu o capacitate de 600 tone pe 
oră, precum și a mașinii de preluat, 
de 1 200 tone pe oră. Se lucrea
ză, în același timp, la punerea in 
exploatare a boilerului de vîrf pen-

tru asigurarea Încălzirii incintei. 
Toate aceste probleme, precum și 
altele rămase nerezolvate la recepție, 
care au fost consemnate în documen
tele încheiate, le analizăm de două 
ori pe săptâmînă cu constructorii și 
montorii, stabilind măsuri și termene 
de finalizare a lor pină Ia 15 no
iembrie. In ceea ce ne privește, am 
făcut toate intervențiile necesare și 
am trimis delegați la unitățile pro
ducătoare pentru a ne asigura stocul 
minim de piese de schimb.

— Cu ce alte probleme deosebite 
vă confruntați acum ?

— Ne mai trebuie 800 metri liniari 
de țeava pentru crearea posibilității

asigurare a apei fierbinți pentrude 
alimentarea unor cartiere din mu
nicipiul Suceava. Noi facem eforturi 
deosebite în acest sens, dar este 
necesară mai multă receptivitate din 
partea furnizorului.

— Ce se întreprinde pentru mai 
buna pregătire profesională a oame
nilor muncii ?

— Lucrătorii noștri au trecut cu 
succes primul examen, rezolvînd pro
blemele legate de intrarea în funcr. 
țiune a grupului generator nr. 1. 
Totuși, am început cursuri intensive 
de pregătire a oamenilor pe schim
buri. La sfîrșitul orelor de muncă, 
sub conducerea inginerului de 
schimb, se face această pregătire și 
se analizează evenimentele ivite, 
cauzele care le-au generat, modul în 
care s-au soluționat 
se 
să 
în 
cu 
feritoare la asigurarea bunei func
ționări a sistemului energetic, în așa 
fel incit fiecare lucrător să știe 
exact ce are de făcut și cum trebuie 
să muncească pentru ca toate instala
țiile să fie exploatate și să producă 
la întreaga capacitate.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii"

și măsurile ce 
impun pentru ca asemenea situații 
nu se mai repete. De asemenea, 
zilele următoare vor fi prelucrate 
toți oamenii actele normative re-

„fierbinți
sezonului rece

Primul grup energetic 
al uzinei electrice si de 
Craiova II. ce a intrat 
funcțiune, a furnizat 
energetic național peste ___
kWh energie electrică. Așa cum am 
informat la timpul potrivit cititorii 
ziarului nostru, constructorii, mon
torii si beneficiarul și-au concentrat 
eforturile si au înălțat aici, in ime
diata vecinătate a termocentralei 
Ișalnița. acest important obiectiv 
energetic, care a constituit o adevă
rată premieră la noi în țară, majori
tatea instalațiilor și utilajelor de 
bază fiind prototipuri. Avînd în 
vedere sarcinile și orientările 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., precum și faptul că 
sezonul rece... bate la ușă. ne-am 
interesat despre modul în care acest 
nou obiectiv energetic este pregăt,it 
să intre in iarnă. Așadar, există 
create toate condițiile pentru ca tur- 
boagregatul de 150 MW să funcțio
neze la capacitate în lunile urmă- 

' toare ? Și da. și nu. Și iată de ce.
O investigație făcută recent, îm
preună cu factorii de conducere de 
aici, ne-a permis consemnarea citor- 
va aspecte hotărîtoare pentru bunul 
mers al activității în perioada urmă
toare.

în primul rînd, se poate aprecia 
că energeticienii craioveni sint ferm 
convinși de răspunderea ce o au 
pentru a asigura economiei naționale 
cantităti cit mai mari de energie 
electrică. Iată de ce sarcinile for
mulate in această direcție de secre
tarul general al partidului s-au con
stituit intr-un program concret de 
muncă desfășurată într-un climat de 
ordine, disciplină și competentă pro
fesională.

— Este si firesc să fie 
cît toți specialiștii din 
cheie ale uzinei electrice 
moficare Craiova II sint 
o veche și recunoscută 
energetică, formați la centrala elec
trică și de termoficare Ișalnița, ve- 
niti acum la noi pentru a asigura o 
exploatare cît mai corectă si efi
cientă a utilajelor, majoritatea dintre 
ele prototipuri, realizate in premieră 
la noi în tară — a ținut să precizeze 
subinginer Marin Popescu, secretarul 
organizației de partid al uzinei elec
trice si de termoficare Craiova II.

In al doilea rînd, situația la zi 
a stocului de lignit, asigurat de ba-

de 150 MW 
termoficare 

recent in 
sistemului

55 milioane

asa. întru- 
sectoarele- 
și de ter- 
oameni cu 
tradiție în

zinul Motru. evidențiază că din can
titatea de 500 000 tone aferente peri
oadei de iarnă au fost depozitate 
405 000 tone. Sub aspect cantitativ, se 
poate afirma deci că situația este 
bună. Nu același lucru se poate 
spune despre calitatea cărbunelui 
energetic. Și iată de ce : chiar în 
ziua documentării noastre, cantitatea 
de energie electrică pulsată în siste
mul energetic national a fost dimi
nuată cu 30 MW. Cauza ? Puterea 
calorică scăzută a lignitului livrat, 
îndeosebi de la cariera Berbești — 
sub 1 400 kcal/kg, comparativ cu 1 700 
kcal/kg — impusă de tehnologia de 
funcționare a noilor instalații ener-

getice. Pe lingă puterea calorică scă
zută. o bună parte din cantitatea de 
cărbune prezintă o granulatie mult 
mărită, ceea ce face ca timpul de 
eliberare a căii ferate să fie mai 
mare decît timpul de descărcare a 
vagoanelor, drept pentru care si va
loarea alocațiilor plătite este mare.

în al treilea rînd, buna funcțio
nare pe timpul iernii a noului obiec
tiv energetic craiovean este condi
ționată și de alți factori, deloc de 
neglijat. Așa cum se știe, ultimele 
ierni au fost deosebit de aspre. Este, 
la această dată, pus la punct siste
mul de dezgheț al cărbunelui ? Răs
punsul a fost dezarmant de simplu : 
„Nu". Motivația : „Cum e si firesc, 
noi am prevăzut o instalație de 
dezgheț vagoane cu apă caldă, a 
cărei construcție a fost contractată 
cu întreprinderea antrepriză montai 
și reparații centrale termice Bucu
rești. brigada Craiova, cu termen de 
punere în funcțiune 1 octombrie a.c., 
ai cărei muncitori au părăsit... de trei 
luni șantierul — ne spune Ion Mar- 
cu, inginerul-șef al Uzinei electrice 
și de termoficare Craiova II. Insta
lația a fost abandonată în faza de 
început si echipamentul este chiar 
în pericol de deteriorare, întrucît 
s-a ridicat provizoriu doar un perete 
lateral al rezervorului de 3 000 metri 
cubi apă. care, la un vint puternic, 
poate fi prăbușit. La telexul nostru

iulie a.c.. prin care solicitamdin 30 
reluarea si urgentarea lucrărilor pe 
șantier, ni s-a răspuns, sub semnă
tura directorului tehnic al întreprin
derii. pe 5 octombrie, asigurîndu-ne 
că pe 10 octombrie se va relua ac-ț 
tivițatea pe șantier. Zilele însă trec 
și constructorii tot nu apar".

Trecem pe la depozitul de 
și cenușă. Aici ni se prezintă 
problemă la fel de fierbinte, 
nerezolvată, deși ne aflăm în 
sezonului rece, iar termenul reesalo- 
nat a expirat. Practic, la această 
dată, antrepriza „Energomontaj“ Tur- 
ceni, brigada complexă Craiova II, 
n-a pus încă în funcțiune stația de 
pompare pentru apă recirculată de la 
depozit spre centrală, ceea ce afec
tează continuitatea în functionarea 
grupului, energetic. Paralel cu creș
terea ritmului de execuție pe șan
tier pentru grupul II. același con
structor. precum si întreprinderea 
„Vulcan" București trebuie să-și 
concentreze eforturile în direcția 
sporirii calității lucrărilor. Afirma
ția se bazează pe faptul că la cazanul 
de 525 tone aferent primului grup 
energetic pus în funcțiune sint nu
meroase neetanseităti la zonele de 
sudură, ceea ce a condus la dese 
opriri și intervenții de durată.

zgură 
o altă 

încă 
pragul

Un semnal pe adresa 
Ministerului Energiei 

Electrice
— Conform proiectului, la acest 

obiectiv energetic, combustibilul su
port pentru flacără îl constituie pă
cura. Or. conform repartiției, există 
o totală necorelare între consumul 
real si normele de consum — a ținut 
6ă precizeze inginerul-șef al unității. 
Mai exact, pentru un cazan de 525 
tone/abur pe oră ni s-a asigurat o 
normă de consum de păcură echiva
lent cu al unui cazan de 100 tone/ 
abur pe oră. Aceeași necorelare. 
comparativ cu volumul lucrărilor, se 
manifestă în prezent si în ceea ce 
privește personalul muncitor. îndeo
sebi cel de la reparații, al cărui 
deficit se ridică la circa 50 de oa
meni. Practic, acum, pentru interven
ții si reparații la cele 6 mori de căr
bune, există o singură formație, al
cătuită din 5 muncitori, ceea ce este 
cu totul insuficient

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteii"

re. Mai avem de arat doar 
50 hectare. Le terminăm 
azi. Dacă vreți să mă în
soțiți...

Vrem. Schimbăm panto
fii cu cizmele de cauciuc. 
Ploaia a încetat. Mai picu
ră totuși. ARO demarează 
în transă. Intrăm pe cimp. 
Drumul este un adevărat 
patinoar. Peste anvelopele 
roților se adaugă altele, 
dar... din pămint. Motorul 
trage din greu. După vreo 
6 kilometri întîlnim un 
tractor. 11 oprim. Unde se 
duce ? Ne răspunde Nico
lae Vișan. omul de la vo
lan :

— Am transportat 20 de 
oameni Ia ferma nr. 3 a 
A.E.S.C. Ulmeni. Mă întorc 
la bază. Ne despărțim și 
reluăm cursa. După incă o 
jumătate de oră ajungem 
pe terasă, unde 10 tractoa
re trăgeau după ele cu vă
dită dificultate plugurile și 
grapele stelate. Roțile se 
împotmolesc, patinează, 
dar U-650 înaintează.

— întîi am tras o braz
dă de încercare, fără gra
pă. Realitatea e că ploaia 
n-a pătruns prea adine. 
Dincolo de 20 cm țărina e 
uscată. întîi ne-am speriat. 
Credeam că n-o să reușim, 
dar mocirla e superficială. 
Azi a urcat la volan și 
maistrul nostru, Ion Petcu- 
Iescu. El a susținut că se 
poate ara, iar noi l-am ur
mat...

— Care „noi" ?
— Ăștia de aici : 

Cirstea, Vasile Bodoloașcă, 
Ion Dima, Gheorghe Bălan, 
Vasile Lazăr, Nicolae Mi- 
țan, Gheorghe Cercel și cu 
mine — Ion Bălan. Toți sin- 
tem de la S.M.A. Ulmeni. 
Am venit pe cimp de la 
6,30, am așteptat să conte
nească ploaia, dar cind am 
văzut că nu se oprește, 
ne-am apucat... Și merge, 
greu dar merge...

N-am scris niciodată des
pre falsul eroism, provenit 
din naivitate ori din di
ficultăți scornite. Dar nu 
ne sfiim să afirmăm că 
ceea ce am văzut în unele 
locuri eroism se cheamă. O 
astfel de ploaie, iată, s-a 
transformat într-un verita
bil test de aptitudini și 
de atitudini. Multă vreme 
ne vor stărui pe retine nu 
numai tractoriștii de mai 
sus, ci și femeile și bărba
ții pe care i-am văzut re- 
coltînd ardei și gogoșari la 
ferma nr. 3 a A.E.S.C. Ul
meni.

Lucrau sub harapnicele 
bezmetice ale vintului, 
care sfichiuia pămînturile 
din dreapta Dunării. Nu 
mai ploua, dar vremea se 
menținea ticăloasă. Fieca
re femeie și fiecare bărbat 
ținea in mîini o căldare de 
plastic. Știți cîți gogoșari 
intră in ea ? între 25 și 35 
de bucăți. Deci, in medie, 
30 de bucăți. Ca să umpli 
o căldare trebuie să te a- 
pleci de 30 de ori. Să te

Ion

dolj. Culesul

apleci și să te ridici. Nea
părat să te ridici. Altfel în
țepenești. Vîntul foarte 
rece te îngheață și rămii 
sloi, in poziția echer.

Nici unul dintre cei vă- 
zuți de noi acolo nu era 
înghețat. Gulerele pulove
relor fuseseră ridicate in 
sus, pină dincolo de nasuri. 
Căciulile și basmalele fu
seseră trase peste urechi, 
pină dincolo de sprincene. 
Prin fanta rămasă, bărbații 
și femeile 
ma nr. 3 
cu miinile 
amorțite de 
geau ardei . ____
Așa procedau Alexandra 
Paraschiv, loan 
Gherghina Vaidomireanu, 
Elena Beraru, Elena Po
rumbel... Nimeni n-a în
ghețat pentru că munceau. 
Nici ingi’nerul-șef de for
mație și nici economistul 
fermei n-au înghețat. Dar 
dumnealor din cu totul 
alte motive : pur și simplu 
lipseau de pe cimp...

O muncă deloc ușoară, 
dar plină de responsabili
tate am văzut și prin alte 
ferme ale traseului nos
tru, Ia I.A.S. Minăstirea, 
de pildă, la C.A.P. Mînăsti- 
rea (unde tocmai se termi
nase recoltatul porumbu
lui), la Coconi, la A.E.S.C. 
Chiselet, la Spanciov ...Cu 
atît mai mult ne-au con
trariat atitudinile de nepă
sare și automultumire ale 
altora, credința lor că se 
poate trăi și fără- efort, 
fără implicare, fără știință 
și conștiință.

de la 
priveau, 
înroșite, 
frig.

Și

fer- 
iar 

Și 
cule- 

gogoșari.

Văleanu,

PUȚINI,
DAR MAI SINT...
...în județul Călărași cei 

care se fac că fac treabă 
in această toamnă care, 
iată, începe să devină ca
pricioasă. Imediat după 
prînz, vîntul puternic a 
spălat cerul de norii ce se
chestrau soarele in dimi
neața raidului nostru. Lu
crul putea să înceapă pes
te tot, cu atît mai mult cu 
cît erau semne sigure că 
vremea bună se înstăpînea 
la fel de rapid precum se 
deteriorase. La sediul fer
mei nr. 2 a A.E.S.C. Ulmeni 
se stătea pur și simplu, se 
discuta... cum va fi vre
mea după-amiază. Ieșiseră 
din clădire și rezemau zi
dul dinspre astrul zilei și 
economista Maria Benu, și 
inginera Maria Tărțăn, 
șefa numitei ferme, și 
muncitoarele Elena Cos- 
moschi, și mecanizatorul 
Gheorghe Cocorașu. Deși 
ieșiseră în plină lumină, 
era clar că doreau cu ar
doare umbra muncii.

în alt loc, în 
magaziei C.A.P. 
pe o platformă de 
acoperită cu folii din 
tic, 30 de tone de 
erau pe cale să se... 
aprindă. Alături de 
dar direct pe pămînt. fu
seseră „depozitate" alte 40

curtea 
Chiselet, 

beton 
plas- 
soia 

auto- 
soia.

de tone de porumb nede- 
pănușat...

în interiorul aceleiași 
magazii ne-a fost dat să 
asistăm la un procedeu 
cu totul ieșit din comun 
de a trata griul de să- 
mînță. Anume ? în loc să 
se folosească MTS (adică 
mașina de tratat seminței 
reglajul și dozajul cu FB-7 
se „asigurau" cu... așchia 
'— un fel de scîndurică pe 
post de lopățică... Sepa-

rarea o executau coopera' 
torii Ion Paraschiv, 
Mitrea și Ion Radu, 
tați" de tehnicianul 
Benu... Am spus si 
tăm : nu-s multi 
care i-am găsit astfel, dar 
este firesc ca cei în drept 
să ia măsurile care se im
pun.

Eugen 
„asis- 
Mihai 
repe- 

cei pe

„NU NE JUCĂM 
CU AVUTUL 

NOSTRU”

Ion Dima

Notăm aici numele unor 
mecanizatori pe care seara 
tirziu i-am găsit tăind șo
sele de lumină In 
satelor și recoltind 
cooperativei agricole 
producție Borcea II : 
lip Ion. Simodica Nicolae, 
Dobre Dumitru, Magadaș 
Vasile. Stan Nicolae, Bran 
Gică. Mihai Gheorghe, Ior- 
gu Tudor, Nicolae Hara- 
lambic. Toți sint membri 
ai P.C.R. Ultimii trei au 
venit să dea ajutor aici, 
după ce cu o zi înainte 
terminaseră lucrările în
credințate lor la C.A.P. 
Borcea I.

— De ce ? — l-am între
bat pe Nicolae Haralam- 
bie. Ne-a răspuns : „Am 
intrat pe teren Imediat 
după ce pămîntul s-a mai 
uscat după ploaia din 
noaptea trecută. Nu ne ju
căm cu avutul nostru. Re
coltarea necesită maximum 
de atenție. Este In joc 
munca unui întreg an. Nu 
avem dreptul să o irosim. 
Chiar dacă — așa ca acum 
— sintem nevoiți să lucrăm 
și mult după apusul soare
lui, uneori 
Iertați-ne, 
Mai avem 
tare...".

Priveam _ ___ ____
nouă oameni cînd buncă- 
rele se ghiftuiau, girofaru- 
rile de pe capotele cabi
nelor porneau să se roteas
că. Fulgerele lor galbene 
chemau pe cei aflați la vo
lanul tractoarelor cu re
morci parcate la capătul 
solei. Și așa transpor
tau prețioasele boabe in 
cutiile remorcilor. Alături 
de noi urmărim cum bu
nul mers al lucrărilor este 
supravegheat și de Nicolae 
Stoenescu și inginerii Do
rin Prelipceanu șl Ion 
Leuștean. Cei trei sînt in 
ordine : director, inginer- 
șef și mecanic întreținere 
Ia S.M.A. Borcea. Atelierul 
mobil stătea gata de inter
venție. Am înțeles că pen
tru acești mecanizatori re
coltarea reprezintă, intr-a
devăr, un moment de ma
ximă responsabilitate. Dar 
n-am înțeles de ce nimeni 
din conducerea C.A.P.-ului 
beneficiar nu era de față.

bezna 
soia 

de 
Fi

și duminicile, 
dar ne grăbim, 

doar 15 hec*

lucrul celor

și transportul produselor
Fotografii de Sandu Cristian

Horea CEAUSESCU 
Mircea BUNEA

județulSe poate aprecia că în .
Dolj culesul porumbului a intrat în 
stadiul final. Dovadă și faptul că, 
pină miercuri seara, recolta a fost 
strînsă de pe 89 la sută din suprafa
ța cultivată. Ploile au constituit, în
deosebi pentru unitățile agricole 
rămase în urmă la recoltat, un ade
vărat semnal de alarmă pentru gră
birea lucrărilor. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură a dispus 
să se organizeze întrajutorarea in
tre unitățile agricole și sprijinirea 
lor cu forță de muncă din comparti
mentele neproductive ale unităților 
industriale din municipiul Craiova 
și orașele Băilești, Filiași, Calafat 
și Segarcea. Așa, bunăoară, concomi
tent cu mobilizarea la cules a tuturor 
locuitorilor de la sate, zilnic partici
pă la muncile cîmpului, în zile bune 
de lucru, aproape 40 000 de elevi și 
6 000 de oameni ai muncii din uni
tăți economice. Pentru prevenirea 
pierderilor, acolo unde se recoltează 
mecanizat, echipe de cooperatori 
special constituite recuperează după 
combine toți știuleții căzuți. Așa s-a 
procedat și se procedează mai ales in 
unitățile agricole fruntașe, cum sint

cele din consiliile agroindustriale 
Șimnic, Filiași, Segarcea, Calafat, 
Bratovoiești, Zănoaga și Bechet.

Pe baza sarcinilor stabilite de co
mandamentul județean, se acționea
ză în vederea intensificării transpor
tului, astfel îneît tot porumbul să fie 
pus grabnic la adăpost. In acest scop 
s-au completat mijloace de transport 
ale unităților agricole eu peste 200 
tone capacitate din unitățile eco
nomice. Totodată, pe baza unui pro
gram ce se urmărește zilnic se are 
în vedere folosirea cu randament 
maxim a tuturor atelajelor din lo
calități. Un raid întreprins prin uni
tăți agricole din consiliul agroin
dustrial Bîrca ne-a relevat că se 
acționează cu răspundere în această 
direcție. )Pe terenurile cooperativelor 
agricole Goicea Mare, Urzicuța și 
Dunăreni, cooperatorii recoltau de 
zor porumbul și sfecla de zahăr. O 
problemă deosebită o constituie 
transportarea produselor din cîmp. 
Aici există 4 000 tone de porumb 
care, deși era depozitat în grămezi 
mari, pe paturi de coceni și acope
rit cu folie, trebuie dus grabnic în 
bază. „Pentru transport sînt folosite

remorci și autocamioane, pre-50 de
cum și 187 de atelaje — a ținut să 
precizeze Gheorghe Nănuț, președin
tele consiliului agroindustrial Bîrca. 
Pentru fiecare din cele 7 cooperati
ve agricole din consiliu am stabilit 
un cadru de răspundere ce se ocupă 
special cu transportul produselor din 
cîmp și realizarea numărului de 
curse planificate". La cooperativa 
agricolă Giurgița, bunăoară, cele 38 
de atelaje &rau supravegheate de 
primarul comunei. Măsurile luate în 
vederea bunei organizări a muncii Ia 
încărcat au făcut ca numărul d« 
curse stabilit să fie depășit.

Avînd în vedere instabilitatea vre
mii se impune ca și în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Amărăști, Dăbuleni, Plopșor șt Sca- 
iești, unde mai există încă pe cimp 
cantități importante de porumb de
pozitate în grămezi și sfeclă de za
hăr, să se ia măsuri de grăbire a rit
mului de transport, astfel Incit în cel 
mai scurt timp aceste produse să 
ajungă la locul de depozitare.

B. NICOLAE
corespondentul „Scinteii"

BUZĂU: Graficele de livrare a sfeclei de zahăr trebuie respectate
In numărul 14013 din 10 septem

brie a.c., al ziarului nostru, apre
ciam că prelucrarea sfeclei de zahăr 
la întreprinderea de profil din Bu
zău este temeinic pregătită. Și. in
tr-adevăr. prin atenția deosebită a- 
cordatâ de colectivul unității mo
dernizării proceselor de producție, 
dotării cu utilaje și instalații noi, de 
mane randament, s-a ajuns ca in 
acest an capacitatea zilnică de in
dustrializare să crească cu 600 de 
tone, ajungind la aproape 4 000 tone. 
Ca și în anii trecuți, la nivelul ju
dețului Buzău s-au întocmit grafice 
de recoltare și livrare a sfeclei de 
zahăr de pe cele 10 900 hectare cul
tivate. Fâcind însă media cantități
lor prelucrate zilnic în cele 46 de 
zile care au trecut de la 
rea campaniei rezultă că 
derea de industrializare a 
zahăr Buzău a funcționat
citate, cu aproape 1 600 de tone. Și 
aceasta intrucît foarte multe unităti 
agricole nu au respectat graficele de 
livrare. Este urmarea faptului că nu 
au fost mobilizate forțele necesare 
la recoltarea manuală, nu s-a strîns 
sfecla in grămezi mari la capătul 
tarlalelor, pentru a permite autoca
mioanelor să efectueze 3—4 curse 
pe zi, ceea ce a generat timpi morți 
atît în activitatea de industrializare.

declanșa- 
întreprin- 
sfeclei de 
sub capa-

cît și în utilizarea capacităților de 
transport auto și feroviare.

Am întîlnit cazuri cînd la recol
tarea sfeclei se lucra doar cu cite 
o singură echipă, iar încărcarea unui 
autocamion cu remorcă dura circa 
3 ore, timp în care se parcurgeau 
în medie 2—3 km pe cîmp. De ase
menea, in alte cazuri erau solici
tate 4—5 mijloace de transport, dar 
sfecla recoltată nu era decît pentru 
două. In aceste condiții, șoferii în
cepeau „orientarea în teren" și la 
unitățile unde vedeau mai multă 
sfeclă strînsă opreau și rugau șefii 
de ferme sau de echipe să le 
carce mașinile pentru a nu face 
transport „in gol" la Buzău.

Din cele două trenuri-navetă, 
o capacitate zilnică de 1500 
fiecare, cel care servește bazele de 
recepție Ciorăști, Balta Albă și 
Zoița este „frînat" deseori de întîr- 
zierile cu care sosesc autocamioa
nele și atelajele cu sfeclă din cîmp. 
„Mers regulat" are doar trenul-na- 
vetă care servește unitățile din con
siliul agroindustrial Pogoanele. Ex
plicabil, pentru că, aici, cooperatorii 
știu să prețuiască roadele muncii lor 
iar sfecla nu rămîne de pe o zi pe 
alta în cîmp. Mai mult, acordînd o 
deosebită atenție noilor norme de 
decoletare, ei expediază zilnic fa-

în- 
un

cu 
tone

bricii din Buzău numai materie 
primă de bună calitate, fără impu
rități. „Sintem conștiențî că mai 
ales în condițiile acestui an, cu pre
cipitații insuficiente, nu trebuie să 
înregistrăm nici un fel de pier
deri de producție, ne spune 
președintele C.A.P. Padina, Ștefan 
Mazilu. Recoltăm numai manual, în- 
lăturind neajunsurile folosirii dislo
catoarelor și după ce revizuim fie
care solă în parte trecem la exe
cutarea ogoarelor adinei de toam
nă". Merită menționat că în consi
liile agroindustriale Cislău. Măgura, 
Săhăteni, Săpoca și Smeeni, printr-o 
exemplară mobilizare a forțelor, s-au 
încheiat în această săptămină re
coltarea și livrarea sfeclei de za
hăr. Sînt cîteva exemple care „în
dulcesc" intr-o oarecare măsură gus
tul amar pe care l-au lăsat cazuri
le de neglijență, de suficiență și lip
să de răspundere pe care le-am In- 
tilnit cu prilejul raidului nostru. 
Aceste exemple trebuie să fie ur
mate și de celelalte consilii agroin
dustriale, astfel îneît recoltarea sfe
clei de pe ultimele 3 000 hectare 
să se Încheie In cel mai scurt timp 
și fără nici un fel de pierderi.

Stell an CHIPER
corespondentul „Scinteii"
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NOUA CALITATE ȘI NOILE EXIGENȚE ÎN ACTIVITATEA POLIT1CO-EDUCATIVĂ
„Numai in muncă il poți cunoaște 

cu adevărat pe om !“ — sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și, 
intr-adevăr, munca este domeniul in 
care personalitatea omului 
luie și se afirmă în toată 
tatea ei. Aici, pe acest 
verifică și cunoștințele, și 
ța, și voința, și entuziasmul, și ini
țiativa, și spiritul creator. Dar dacă 
pe om îl poți cunoaște cu adevărat 
numai în muncă, înseamnă că și 
educația lui se realizează cu efi
ciență maximă tot in cadrul generos 
al muncii. O documentare efectuată, 
de curînd. în județul Dîmbovița a 
scos in evidență citeva aspecte con
crete ale acestui adevăr cu semnifi
cații profunde.

Preocuparea de a împleti, pe tărî- 
mul activității politico-ideologice, 
munca și educația este prezentă în 
numeroase întreprinderi industriale 
din acest județ. Ea se manifestă în 
diferite forme și cunoaște o multi
tudine de modalități de expresie, 
între acestea se înscriu, cu rezul
tate dintre cele mai bune, colecti
vele model de muncă și educație. 
Titlul, prin el însuși, spune foarte 
mult. Nc-am convins însă că — din
colo de titlu — conținutul acestei 
forme specifice de desfășurare a 
activității politico-educative, racor
date la exigențele noii calități a 
muncii, spune și mai mult. Sub 
acest generic se înscriu acțiuni ce 
deschid drum larg către performanțe 
dintre cele mai înalte în procesul 
de producție. Și important este că 
ideea a prins, că se extinde, că tot 
mai multe colective aspiră să de
vină modele de muncă și educație. 
Că în cele mai multe dintre locu
rile unde este preluată această ini
țiativă, chiar dacă titulatura și for
ma de expresie rămin aceleași, con
ținutul se schimbă in raport cu 
realitățile dintr-un colectiv sau 
altul, cu sarcinile concrete ce tre
buie să fie exemplar îndeplinite.

în documentele secției de propa
gandă a comitetului județean de 
partid, colectivele model de muncă 
și educație sint înscrise la rubrica 
„Inițiative". Și nu este vorba, în 
această rubrică, de orice idee nouă 
ce se naște intr-un loc sau altul, 
ci de acele idei 
..coloana vertebrală' 
concrete de ........... .....
educativă, sint deja omologate și se 
aplică în mai 
sau instituții.
inițiative să fie bine cunoscute, să 
li se înțeleagă rosturile și sensurile, 
să conducă la rezultate tot mai 
bune în ceea ce privește producti
vitatea muncii, calitatea produselor 
și eficiența economică, se organi
zează, la nivelul județului sau pe 
grupe de întreprinderi, schimburi 
de experiență, consfătuiri, mese 
rotunde, expoziții, se editează ma
teriale de propagandă vizuală, au 
loc analize și dezbateri în adunările 
de partid, de sindicat și de U.T.C. 
O recentă analiză a realităților din 
acest domeniu, ale cărei concluzii 
au fost subliniate în cadrul unei 
dezbateri ce a avut loc la nivelul 
secției de propagandă a Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R., a re
levat rezultatele concrete obținute 
în aplicarea fiecăreia dintre iniția
tivele omologate. Și au putut fi 
evidențiate rezultate concrete pen
tru cfi.mai întii. au fost stabilite 
obiective concrete. Am ales, dintre 
uFHUble exemple semnificative, unul 
singur, acela cu privire la o iniția
tivă pe planul creativității : „Fie
care inginer, tehnician, maistru,

se dezvă- 
complexi- 
tărim, se 
experien-

L» 
care, alcătuind 
a unor forme 

activitate politico-

multe întreprinderi 
Iar pentru ca aceste

ta t r
(14 71 71, sala

___ , ___ 18; (sala Amfi- 
„Miniaturi" — Teatru mo- 

Atelier) :

• Teatrul Național 
mare) ; Harap Alb — 
teatru) : 
dern chinez — 18; (sala 
Cartea lui lovită — 18
• Filarmonica „George 
(15 68 75. Ateneul Român) ;

Enescu"
___... ________  _______ concert 

vocal-simfonic. Dirijor : Aurel Nlcu- 
lescu. Soliști : Georgeta Stoleriu, 
Florin Dlaconescu, Gheorghe Roșu. 
Maestru de cor : Vasile pântea — 
19; (sala Studio) : Duete pentru 
vioară. Roxana Dură — Ana-Maria 
Deveselu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bâlcescu 2) : Liliacul — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) ; Me
najeria de sticlă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări" 
cu Nichlta Stănescu. Recital Leopol- 
dlna Bălănuță — 18.30

economist și muncitor cu înaltă ca
lificare să rezolve, pe bază de fișă 
personală, o problemă tehnică cu 
eficiență economică". Citeva lucruri 
se desprind in legătură cu această 
inițjativă: 
atragerea 
calificare 
cere a 
principalele obiective 
utilajelor, a tehnologiilor, a produ
selor ; reducerea consumurilor de 
energie și materii prime ; promo
varea unor noi soluții tehnico-eco- 
nomice pentru perfecționarea orga
nizării producției și a muncii. Și, 
in sfîrșit, o serie de indicatori : ini
țiativa se aplică in 97 de unități 
economice ; sint cuprinși 10 750 de 
specialiști ; in anul 1986 au fost 
elaborate 7 500 de teme de cercetare 
și au fost aplicate 5 960, cu o efi-

Mai intii, scopul ei : 
specialiștilor cu Înaltă 

tn activitatea de introdu- 
progresului tehnic. Apoi 

modernizarea

Dar această idee, a colectivelor 
model, este îmbrățișată de oameni 
care Intr-adevăr sint foarte ambi
țioși, tn sensul ■ bun al cuvintului. 
Despre ce fel de model este vorba ? 
Pe de o parte, colectivele respec
tive șt-au impus să desfășoare, in 
procesul de producție, o activitate 
exemplară. Adică să valorifice cu 
randament maxim utilajele, mate
riile prime și energia, timpul de 
muncă, cunoștințele profesionale, să 
asigure ordinea și disciplina, să eli
mine orice fel de absențe nemoti
vate, să lichideze fluctuația forței 
de muncă, deci să ofere exemple 
demne de urmat. Pe de altă parte 
insă s-a născut ambiția de a modela 
un comportament de autodepășire 
in acele situații in care se ajunge 
sd se considere că totul a atins 
limita maximă : și efortul in inde-

RESURSELE
AUTODEPĂȘIRII

ciență economică de 326,5 milioane 
lei. La fel sint structurate și alte 
inițiative : „Cercurile calității" ; 
„Să lucrăm o zi pe lună cu mate
riale economisite" ; „Profesori la 
școala muncii". S-a impus de la 
început, in cadrul analizei la care 
ne referim, un prag inalt al exi
genței : acela că a prelua și aplica 
o inițiativă nu înseamnă a-i afișa 
titlul ne un panou și a stabili citeva 
obiective, ci a crea cadrul politic și 
organizatoric pentru obținerea de 
rezultate superioare, a determina 
colective intregi să caute și să gă
sească soluții eficiente, viabile, să 
participe activ la infăptuirea obiec
tivelor stabilite.

De la acest prag inalt al exigen
ței va trebui să se pornească, de 
aici înainte, in absolut toate colec
tivele, nu numai în examinarea re
zultatelor, ci și în organizarea mun
cii pentru aplicarea fiecărei iniția
tive. Așa cum, de altfel, se acțio
nează concret in numeroase între
prinderi. Așa cum, cu deosebire, se 
acționează in acele locuri în care 
s-a trecut la aplicarea inițiativei 
intitulate „Colectiv model de muncă 
și educație". De fapt, inițiativa a 
fost lansată și se aplică intr-un 
mare număr de întreprinderi sub o 
altă denumire : „Brigada (formația) 
înaltei productivități și calități în 
procesul muncii". Ea a pornit din 
întreprinderile miniere ale județu
lui, cu scopul declarat de a con
tribui la o și mai puternică mobi
lizare a oamenilor muncii în reali
zarea integrală a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă, cu privire la 
creșterea puternică a productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras. S-a extins însă 
și in intreprinderi cu alt profil, 
apoi s-a trecut la generalizarea ei. 
De aici s-a născut o idee nouă : 
colectivele model.

— Poate cuvintul model ar putea, 
să pară prea pretențios — ne spunea 
secretarul comitetului de partid din 
întreprinderea de aparataj electric 
pentru instalații Titu. Traian Ariton. 
Sau sugerează ambiții prea mari.

de plan, ți capa- 
și pregătirea pra
de a inova. S-a 
aceste colective

plinirea sarcinilor 
citatea de creație, 
fesională, și forța 
dovedit practic că _____
ii ambiționează pe oameni, creează 
cadrul' in care creste continuu răs
punderea lor față de muncă și se 
dezvoltă climatul prielnic unor mari 
performanțe".

Un astfel de 
ția sculărie, a 
tivele propuse, 
mula inovația ......___ ___  . .... .
de a modela noi modalități de orga
nizare a muncii, mai eficiente, mai 
perfecționate. S-a pornit de la fap
tul că performanțele pe care și le 
dorește colectivul respectiv, intre 
care se numără creșterea accentuată 
a productivității muncii și asigura
rea unei înalte competitivități a pro
duselor, presupune mai întii o orga
nizare superioară, pe baze științi
fice, a muncii. Au început să apară 
idei, inițiative, apoi s-au conturat, 
treptat, adevărate inovații. Una din
tre ele, care se aplică in întreprin
dere începind din primăvara acestui 
an, a fost 
Gheorghe 
de invenție 
organizării 
nios sistem 
telor de scule care aduce mari eco
nomii de metal. într-un climat in 
care se dezvoltă respectul pentru 
inovare, pentru creație se ajunge 
repede la afirmarea spiritului de 
inițiativă, a creativității la nivelul 
unui întreg colectiv.

colectiv, cel din sec- 
cuprins, intre obiec- 
și pe acela de a sti- 
organizatorică. Adică

și brevetată. Sculerul 
Enacbe a primit brevet 
pe linia perfecționării 
muncii, pentru un inge- 
de modulare a pache-

Cum se constituia un colectiv 
model ? La această întrebare, un 
răspuns semnificativ l-am aflat la 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Găești. Apăruse aici, inițial, ideea 
de a fi cuprinși într-un astfel de 
colectiv oameni dintre cei mai com- 
petenți. Dar acestei idei i s-a făcut 
o opoziție fermă. „Cum 
s-a replicat. Să formăm 
de excepție, care să-i „ . ... .... 
de-a gata pe oamenii cei mai buni? 
Oriclt de valoroase ar fi rezultatele 
unui astfel de colectiv, ele n-ar 
stimula pe nimeni. Nu de „vitrine" 
avem nevoie, ca să ne facem recla
mi), ci de un colectiv care să fie 
intr-adevăr model, prin strădania 
lui de a ridica la un comportament 
exemplar pe toți cei ce îi alcătuiesc. 
Un colectiv model trebuie să se im
pună prin luptă, trebuie să se în
treacă pe el însuși, să se autodepă- 
șească". Am notaț aceste idei în 
atelierul de sculărie al întreprinderii, 
intr-o discuție cu maistrul Marin 
Pircălab. Colectivul din acest ate
lier, în care lucrează 93 de oameni, 
s-a ambiționat să ofere un model 
de muncă și educație. De unde s-a 
pornit ? Desigur, de la performante I 
întreprinderea s-a angajat să duble
ze, in acest cincinal, in cadrul pro
cesului de modernizare a producției, 
productivitatea muncii. Apoi, anga
jamentul a fost reactualizat, prin 
preluarea unei inițiative de la în
treprinderea de frigidere : dublarea 
productivității muncii cu un an mai 
devreme. Ei bine, aici, in colectivul 
model, s-a plusat imediat : dublarea 
productivității muncii cu doi ani 
mai devreme. O provocare din or
goliu ? Nicidecum" 
țile colectivului, 
de pină acum sint 
deplinirii acestui 
rește, a fost simplu să se afirme : 
„Noi vom dubla productivitatea 
muncii cu doi ani mai devreme !“ 
Dar cit de complicate, cit da com
plexe sint faptele pe care se înte
meiază acest angajament. Am fost 
în acest atelier, am discutat cu oa
menii, le-am ascultat opiniile, preo
cupările, i-am văzut muncind, am 
luat cunoștință de rezultatele mun
cii lor. Acestor oameni le sint străi
ne automulțumirea, blazarea, canto
narea in vechi tipare. Ei muncesc 
cu rîvnă ; ei caută mereu noul, se 
pregătesc pentru a-1 descoperi in 
procesul muncii, pentru a-1 pro
mova. pentru a-1 apăra. Se pregă
tesc in sensul că invață muncind și 
învață studiind, lnformindu-se. Tot 
ce fac reprezintă pentru ei învăță
tură. pentru ca in faza următoare 
să muncească mai bine, să se auto- 
depășească. Și aceste trăsături nu 
sint numai ale citorva inși, ci ale 
unui întreg colectiv ce s-a constituit 
într-un" model de muncă și de edu
care pentru muncă.

adică ? — 
un nucleu 
primească

rezultatele

! Atit posibilitft- 
cit și rezultatele 
o garanție a in- 
angajament. Fi-

Foarte Mic (14 09 05) : 
. femeile — 19
de comedie (16 64 60) :

19
I. Nottara" (59 31 03.

Ultimul bal — 18;

• Teatrul 
B&rbatul șl.
0 Teatrul _  __
Sfintul Mlticâ Blajlnu 
0 Teatrul „C. " “ 
sala Magheru) ___  __
(sala Studio) : Concurs de Împreju
rări — 18.30
• Teatrul Giulești (sala
14 72 34) : Visul unei nopți de iarnă
— 19; (sala Giuiești, 18 04 85) : Iarna 
cind au murit cangurii — 18
0 Teatrul satlrlc-muzlcal ,.C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Ml se pare 
că mă-nsor — 19: (sala Victoria,
50 58 65) : Pe placul tuturor — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tlnăr printre alții — 9; Albă ca 
Zăpada și cel 7 pitici — 18
0 Circul București (10 41 95) : A sosit 
circul — 19
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetătli Bade Bade
— 10; 15; (sala Cosmonautllor,
11 12 04) : Poveste despre marionetă
— 13

Majestic,

Din noua arhitectură a municipiului 
Alexandria

cinema
• Figuranțil : SCALA (11 03 72)
10: 13; 10; 19, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 12; 16; 19
• Moromeții : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12; 16; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9: 12; 16; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 16; 19
• Colierul de turcoaze : TIMPUR’ 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pădurea de fagi : DRUMUL SĂRII

------  15; 17; 19
■ galben : VIITORUL 

17; 19
miliardar : ARTA 

15; 17; 19
PROGRESUL

(31 28 13)
• Trandafirul ;
(10 67 40) - 13; 17; 19
• Nea Marin
(21 31 86) - 9; 11; 13;
0 Anotimpul iubirii :
(23 94 10) — 15; 17: 19
0 Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) ~ "
13; 15.15; 17.30: 19,30
0 Pădurea de mesteceni :
(17 08 58) ..................
0 Song
(50 43 58)
• Al
(71 30 85)
0 Medalion Luchino Vlsconll : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 12,45; 16: 19,15

— 15: 17: 19
Song nu renunță
— 13; 17: 19 
șaptelea cartuș
— 9; 11: 13; 15;

GRIVTTA

BUZEȘTI

PACEA
17; 19

Adrian VASILESCU

Liceul industrial nr. 1, cu profil energetic din Cluj-Mapoca. Aspect din salo de comandă a centralelor și stațiilor 
electrice, unde se simulează diferite manevre
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BIBLIOTECA
spațiu de educație

si creație a
C

ine vizitează azi Tirgu Mureș — 
oraș în care viața bibliotecilor 
școlare, de instituții, asociații 
și societăți se numără cu sutele de 

ani — are 
constate, 
„aripile" 
Palat al 
se leagă 
artistice 
exclusiv 
în activitatea cu cartea : biblioteca 
județeană.

Vlzitind-o. in perioada interbelică, 
personalități ca dr. Emil Hațieganu, 
Emanoil Bucuța, Nicolae Iorga, Emil 
Racoviță, Sextii Pușcariu, Emil Isac, 
Vasile Pârvan, Ion Minulescu, Geor
ge Enescu, Octavian Goga și multi 
alții aveau motive întemeiate să 
exprime aprecieri elogioase la adre
sa acestei biblioteci pentru nobila 
misiune ce și-o asumase și îndepli
nise in acel timp.

Fapt este că dacă trecutul, cu as
pirațiile, dar și limitele lui (mate
riale și spirituale) nu a permis de
cit parțial accesul masei largi de 
cititori la valorile morale, spirituale, 
științifice și tehnice tezaurizate in 
cărți, in cei 43 de ani de istorie 
nouă și cu deosebire in perioada de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, biblioteca s-a transformat in
tr-un impunător așezămint al cărții, 
intr-o instituție de largă notorietate, 
ea fiind considerată, după fondul 
de publicații și cititorii permanenți, 
cea mai mare instituție publică de 
acest fel din 
citeva cifre : 
crescut de la 
770 785, in

plăcuta satisfacție să 
între altele, că una din 
vechiului și impozantului 
culturii (de numele căruia 
atitea evenimente cultural- 
transilvane) este destinată 
unui așezămint cu renume

omului nou

E
ste atmosfera de lucru dintr-o 
școală o problemă secundară 7 
Trebuie ocolită, obturată, ne

luată în seamă. întrucit dezbaterea 
ei poate deveni un factor de confu
zie și tulbură o judecată „cuminte" ? 
Dar calitatea procesului de învăță- 
mînt e în afară de aceasta ?

Nu sînt întrebări noi. Li s-a răs
puns, niciodată definitiv și totdeau
na altfel. Se schimbă răspunsurile, 
nu întrebările. Cum să fie învechite 
întrebări pe care le simțim ale noas
tre. pe care le trăim și care ne 
trăiesc 7 Și apoi întrebările dinami
tează spiritul. în vreme ce răspun
surile sentențioase, mărginite si ne
creatoare, neadmițînd replică, il 
adorm.

Bun este desigur colectivul școlar 
în care domnește ordinea, munca, 
armonia. Dar cea dinții condiție a 
asigurării unei ambianțe propice lu
crului serios și eficient stă în acea 
persoană care, la întrebarea nomi- 
nativă „cine ?“, răspunde, neosten
tativ dar și netemător : Eu.

Dacă forța pe care o dezvoltă pro
fesorul transformă latențe intelec
tuale și psihologice in calități socia
le reale, dacă munca sa se consumă 
creator, cu inspirație și orizont, pro- 
vocind în jur bucurie, dacă ea însu
flețește. fiind rezultatul unei com
bustii spirituale sincere, atunci totul 
e bine. Iar cheia creșterii continue 
— dar și a plafonării — ca dascăl 
stă in individualitatea fiecăruia. Ea 
e garanția climatului din școală. 
Lecția de la clasă cea mai reușită 
— spunem un truism — este cea iz- 
vorîtă din exemplul pregătirii, mun
cii și vieții profesorului/învățătoru- 
lui. Degeaba e școala nouă, moder
nă. degeaba există bună dotare ma
terială și mijloace novatoare de pre- 
dare-învătare. degeaba didacticianul 
este „burduf de carte", dacă el e tn- 
corsetat de rutină și indiferență, de 
vicii și minusuri perpetue. Pentru 
că ea. conduita, trebuie să reflecte 
neapărat "învățătura, cultura, știința 
cărora i s-a dedicat spre a o insufla 
generațiilor tinere.

Dar la fel de adevărat e că pe cit 
de delicate, pe atit de presante sint 
și problemele, cel puțin de egală 
însemnătate pentru bunul mers al 
școlii, privind relațiile interpersona- 
le. Atitudinea noastră recomandabilă 
față de purtarea colegului de-ală- 
turi ? Oamenilor, se știe foarte bine, 
nu li se pot croi uniforme, nu li se

pot atribui embleme identice. A- 
tunci... 7 înțelegere și indulgență 
(n-am scris toleranță !) cind e vorba 
de slăbiciuni, orgolii, pasiuni — 
chiar ciudățenii, idiosincrazii — ce 
țin de însăși omeneasca lui condiție. 
„Esența luminării, zice Saint-Exu- 
pery. nu e ceara care se topește și 
pătează, ci lumina". Pe de altă 
parte, intoleranță și acțiune mode
latoare, corijibilă. pe cit e posibil, 
atunci cind el părăsește făgașul nor- 
malității. cind exagerează și abu
zează. cind nu-1 mai îngrădește fi
rescul, cind se lasă pradă obsesiei, 
miniei, orbirii — cind, scurt spus.

„casă", această „familie" devine 
școala.

O condiție esențială a afirmării 
acestor relații intercolegiale este po
sibilitatea de a se manifesta. Vădu
vit de aceasta, raportul interperso
nal se ofilește. Lupta pentru perfec
țiune e un antrenament util pentru 
virtuțile profesorale, dacă se des
fășoară cu dreapta și cinstita putere 
de a depăși limitele normale. Fără 
indiferentă, fără suspiciune. fără 
tendințe de nivelare ori cu beteaga 
concepție că tot ce depășește înălți
mea medie strică armonia colectivu
lui. cu teza exclusivistă potrivit că-

Climatul muncii dintr-o școală — 
implicit funcția didactico-educativă 
— nu se poate exercita în condițiile 
unei demisii etice ori a unei crize 
de autoritate decit ca o simplă pa
rodie. Neîndoios, autoritatea și-o 
creează profesorul însuși prin în
treaga lui activitate și conduită. Dat 
ea se cade a fi mereu și mereu sus
ținută, stimulată. Se ignoră citeoda- 
tă adevărul că tocmai cei care în 
școală dețin diverse funcții trebuie 
să-i acorde lucrătorului de la ca
tedră un plus de demnă autoritate, 
mai multă încredere in competența 
sa profesională, un spor de libertate
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Climatul școlar, climat al muncii
contravine firii lucrurilor. Este acea 
supărare — care nu poate supăra — 
pe nesăbuință, pe agitație, pe îndă
rătnicia Împinsă prea departe, pe 
lucrarea decisă a-și distruge chiar și 
făgașul.

Funcția socială a fiecăruia dintre 
noi se cere potențată de funcția lui 
umană, de asemenea valoroasă și 
subtilă. Un dascăl este înainte de 
toate om. El intră in raporturi cu 
colegi, cu elevi, cu părinți. Prestea
ză muncă pentru ceilalți, lucrează 
pentru nevoile societății. însă nu 
trece pe lingă altul, ignorind tocmai 
ceea ce au ceilalți mai de preț, cali
tatea esenței lor umane. Marca su
periorității omului pare a ti capaci
tatea de a recunoaște superioritatea 
altuia, de a deosebi în ce constă ea. 
de a accepta realitatea superiorității 
colegului șt de a avea curajul să o 
afirme public ; apoi puterea de a 
aspira spre superioritatea pe care al 
înțeles-o și ai recunoscut-o ; aceasta 
presupunind ambiție, nobil orgoliu, 
infringerea comodității, a obișnuin
ței. înăbușirea simțului călduțului, 
răvășirea culcușului moale In care 
se topesc voință șl energie și în care 
adoarme idealul. într-un asemenea 
climat sănătos, satisfacțiile persona
le șl colective. împlinirile reale, pro
gresul sînt la ele acasă ; iar această

reia educatorul, pentru a fi perfect, 
trebuie să fie anonim. Orice încer
care de a folosi calapodul („patul 
lui Procust") în viața școlară — ex
periențele stau mărturie — reprezin
tă un soi de atentat la drepturile 
naturale ale pedagogului.

„Delicatețea — scrie G. Ibrăilea- 
nu — este calitatea supremă și cea 
mai rară a sufletului omenesc" (Pri
vind viața). Ea le presupune pe al
tele: respectul valorii, bunătatea, al
truismul, generozitatea, discreția, mă
rinimia, bunul simț și celelalte. Senti
mentul muncii serioase, aspirația de 
a depăși locul comun și ocazionalul 
nu se pot concretiza in absența aces
tor valențe lăuntrice ale profesoru- 
lui/învătătorului. „sarea" relațiilor 
intercolegiale. Este pentru dascălul 
acestui timp singurul aer de respi
rat. care asigură oxigenul necesar al 
dăruirii de sine pentru existența 
comună In familia școlii. Sîntem 
pregătiți întotdeauna să primim, 
bunăoară, întregul adevăr despre 
noi înșine ? La cei mai slabi gestul 
imediat de apărare este să eclipseze 
(dezarmeze) pe deținătorul adevă
rului sau al capacității, acela lnsem- 
nînd. prin simpla lui prezență, ne
gația celui îndepărtat de virtute, de 
valori. Ciudat mod de a te apăra — 
dar cit de aievea uneori !

de acțiune in perimetrul muncii 
sale ; nimic mai mult decit are un 
pilot de linie, un medic chirurg ori 
un artist plastic.

Adevărat este că. pe ici pe colo — 
cazuri evident izolate — unii au pre
tenția de a resurecționa vechiul ada
giu al lui Spinoza : „Fiecare are 
atita dreptate cită putere deține" și 
în loc de așteptata demonstrație de 
competentă se insinuează (vai !) 
„demonstrația de forță", cu repercu
siuni în general negative asupra ca
lității muncii din școală. Astfel, fo
losirea climatului democratic în mod 
unilateral, de pildă, duce, din nefe
ricire. Ia un fenomen nenormal, pe 
care l-am putea numi (calchiind ter
minologia criticii literare) alergia la 
critică — la cea dreaptă, „nepărtini
toare". cum o definea M. Kogălni- 
ceanu, constructivă și de bună cre
dință. care vizează lacune, minu
suri din activitate, și nu persoana. 
A nu accepta discuția, fie ea și în 
contradictoriu. înseamnă a refuza 
perspectiva perfecționării muncii. A 
te face că nu auzi părerile celor din 
jur. a le sfida echivalează cu o ati
tudine neresponsabilă, de autocon- 
damnare. deoarece viața școlară s 
prin excelență un mediu al comuni
cării.

Democrația asigură posibilitatea 
expunerii publice a opiniilor cu șan
se egale. Ce poate- fi mai expresiv 
democratic decit o corectă și loială 
relație director-profesor bunăoară ? 
Schimburile de experiență, ca forme 
complexe de perfecționare și auto- 
perfecționare. își au partea lor de 
contribuție — pro sau contra — la 
așezarea unui anumit climat in școa
lă. Dacă lecția deschisă (demonstra
tivă). pentru a exemplifica, este re
gizată ori dacă la discuții se fac a- 
precieri circumstanțiale, de comple
zență sau. mai grav, evaluări de rea 
credință, insidioase, atunci desigur 
că atmosfera de lucru va fi viciată 
pe această cale. înăsprind relațiile 
intercolegiale. Dacă, dimpotrivă, res
ponsabilul de cerc metodic (catedră 
etc.) știe să imprime acestor activi
tăți performatoare o mișcare centri
petă. atunci, ambianta școlară de
vine stimulativă, generatoare de 
căutări, de înnoiri reale.

Ca toți să fie una (sau. cum ziceau 
romanii, ut omnes unum sint). per
soana și colectivul trebuie să consti
tuie. in înțelesul lor direct, o singură 
realitate. Ele nu sint două părți ale 
unei alternative, intre care să se 
aleagă, ci două fețe indisolubil unite 
ale aceleiași realități dinamice. Uni
tatea colectivului școlar se cere zi
dită deopotrivă cu sprijinul indivi
dualităților și al relațiilor interper- 
sonale. Să cultivi cu precădere ceea 
ce unește, nu ceea ce desparte un 
colectiv școlar, acesta este conținu
tul unei reguli ce merge la premise 
comune. Dar asta nu presupune — 
sine ira et studio — ocolirea altor 
aspecte esențiale ce țin de continua 
însănătoșire a climatului muncii din- 
tr-o școală — veritabil barometru al 
procesului de tnvățămint — de ne
contenita dorință de mai bine pe 
drumul unității de concepție și ac
țiune. Pe acest teren nu încape cu
vintul destul.

Să ne închipuim trudită noastră 
operă de instrucție și educație ca pe 
o oglindă a unui front comun al 
personalului didactic care captează 
imaginea întreagă a elevilor. Profe
sorul este aici o pendulă care bate 
între acest climat și calitatea mun
cii. Iar mișcarea sa arată mai întot
deauna ora exactă a formării omului.

Valeria C. NESTIAN
profesor. Liceul agroindustrial lași

țară. Edificatoare sint 
fondul de publicații a 
562 475, in 1965, la 
1986. La finele anului 

precedent, biblioteca județeană în
registra 21 321 de cititori (mai. mult 
cu aproape 10 000 decit în 1965), care 
aveau la activ 559 471 cărți împru
mutate. Numărul de cărți pe locui
tor — peste 5 (calculat Ia populația 
în virstă de peste 6 ani din muni
cipiul Tirgu Mureș), cit și indicele 
de lectură — 26.2 — o situează prin
tre primele în țară, 
tîmplare că bi
blioteca mureșea- 
nă a fost lau
reată la ultimele 
trei ediții ale 
Festivalului*  na
țional „Cîntarea 
României".

Dincolo de aceste 
aflat, ca întotdeauna. ______  ....
majoritatea lor, aici *— cu studii su
perioare și biblioteconomioe), al că
ror nume colectiv a intrat, de fapt. 
In conștiința concetățenilor lor sub 
numele — Bibliotecarii, profesie pe 
care o Întrupează si exercită exem
plar. Firește, analiza, chiar și su
mară, a activității aoestei instituții 
(și a oamenilor ei) — care nu se re
zumă doar la relația carte-cititor, 
ci, intre altele, constă și în îndru
marea metodică a bibliotecilor mu
nicipale, orășenești și comunale, in 
marcarea, prin acțiuni de anvergura, 
a unor momente politico-ideologice 
și culturale din istoria si prezentul 
socialist al patriei — ar presupune 
mai mult decit proporțiile unui ar
ticol. Din larga paletă de acțiuni or
ganizate de bibliotecă vom reține, 
in consecință, acele lucruri .oare dau 
dimensiunea adevărată, specifică a- 
cestui așezămint cultural. Vom sub
linia, întii de toate, 
Dimitrle Poptămaș, ___
bliotecii — omul care in 
ani de cind lucrează aici 
o mare contribuție la 
lecturii multilaterale, la 
rea" de cadre in profesia 
teoar și de cititori cu o 
tate complexă, sensibili 
la valorile 
artei.

— Fiind un așezămint de cultură 
(destinat formării omului nou. cu o 
înaltă conștiință revoluționară) — în 
care.relația cu publicul are particu
larități specifice — noi am conceput 
biblioteca nu ca pe un „muzeu de 
carte", ci ca pe „un așezămint func
țional", do centru al activității poli
tico-educative și cultural-artistice, 
menit a difuza in rîndul oamenilor 
muncii cuvintul partidului, în a-i 
ajuta pentru a cunoaște și asimila 
valorile omenești cuprinse în cărți.

Un obiectiv frumos formulat si in 
bună parte realizat. Dar să argu
mentăm. O primă remarcă : muta
țiile socio-profesionale produse in 
rindul cititorilor, necesitatea infor
mării prompte, dorința exprimată de 
cititori (in urma unor anchete so
ciologice) de a le pune la dispoziție 
noi surse de informare și, nu in ul
timul rind, specializarea pe domenii 
a personalului bibliotecii au făcut 
ca, pe lingă sălile de lectură din 
clădirea centrală, activitatea biblio
tecii să fie compartimentată (pentru 
împrumut sau alte activități) pe sec
toare speciale. Acestea au fost ra
țiunile care au stat la baza consti
tuirii serviciilor specializate, cum 
sint : cartea social-politică (al cărui 
fond de carte e situat in sediu! ca
binetului județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă), car
tea tehnică, secția pentru copii și 
tineret, iar. începind din acest an. 
secția de artă, care valorifică — 
intr-un spațiu nou creat — bogatul 
fond audiovizual al bibliotecii din 
domeniile artei (estetică, pictură, 
sculptură, grafică, gravură), muzico
logiei. folcloristicii și teatrologiei. 
Dacă la acestea adăugăm cunoscutul 
fond de carte „Teleki-Bolyai" — o 
colecție științifică și enciclopedică 
(cu circa 40 000 volume), constituită 
în epoca iluminismului — cele 4 
mari filiale ale bibliotecii județene 
amplasate în cele mai mari cartiere 
ale municipiului avem imaginea reală 
a acestui impunător așezămint de 
■cultură.

incit nu e o in-

ÎNSEMNĂRI
DIN TÎRGU MUREȘ

dire sint 
oamenii

aprecierea lui 
directorul bi- 

cei 32 de 
și-a adus 

stimularea 
„construi" 
de bibllo- 
personali- 
deopotrivă 

tehnicii și la c^le aie

om întregi însă aprecierea de 
mai sus .cu precizarea că aflu
xul spre universul cărții în

tr-un oraș cu aproape 200 000 de lo
cuitori nu are ia bază numai orga
nizarea judicioasă a muncii cu car
tea, ci și modul în care personalul 
bibliotecii știe să popularizeze și să 
introducă cititorii in tainele lectu
rii. Argumente ? Multe. Vom lua in 
acest sens ca punct de referință ac
tivitatea secției Cartea tehnici, în
ființată la 2 noiembrie 1974. Alegere 
deloc întimplătoare, 
vedere citeva cifre : 
rilor a crescut de la , __ 
ființării, la aproape 3 000 in 
iar al cărților citite — de la 18 840 la 
30 318. îndemnul către cartea tehni
că reflectind procesul de educație 
permanentă, de calificare și specia
lizare continuă pe care le-a impus 
revoluția științifică și tehnică.

„întreaga noastră activitate —- ne 
spune experimentata bibliotecară 
Maria Fiilop (de aproape 3 decenii 
In această 
după toate 
grafice, cu 
permanentă 
fondului de

dacă avem in 
numărul citito- 
325, la data în- 
-----  " 1986,

tecă". Bunăoară, reținem aici, între 
altele, că, concomitent cu introdu
cerea cataloagelor alfabetice, siste
matice, a fișierelor cu noutăți și, 
mai nou, a catalogului analitic pe 
subiecte (cu peste 11 000 de informa
ții) — instrumente moderne de lu- ■ 
cru — Maria Filtop și Emilia Vidt- 
can (și ea o bibliotecară cu expe
riență) au elaborat în ultimii ani. 
spre informarea cititorilor, și alte 
instrumente de lucru utile și cuprin
zătoare, între care se numără : bu
letinul noutăților editoriale pe spe
cialități, bibliografii tematice (pe 
teme ecologice, de forare a sondelor, 
prelucrarea materialelor _ plastice, a 
cauciucului, de exploatare a gazelor 
naturale — profesii afirmate in zona 
Mureșului etc.), cataloage colective 
ale cărților științifice și tehnice — de 
care nu dispune secția „cartea teh
nică", dar care există in bibliotecile 
județului (lucrare efectuată in co
laborare cu 19 biblioteci din județ) 
— precum și ale periodicelor intra
te in bibliotecile din Tirgu Mureș.

în același scop s-au folosit cu 
bune rezultate prezentarea de autori 
iluștri și a uqor cărți de larg in
teres („Conversia electrochimică a 
energiei", bunăoară) sau a unor teme 
și noțiuni utilizate de cititori in lim
bajul curent, dar fără a le cunoaște 
bine semnificația. Nu intimplător, 

"secția „cartea tehnică" a organizat, 
cu sprijinul larg al unor specialiști, 
dezbateri ca : Ce este stresul 7, 
Proiectarea sistemelor de calculatoa
re personale, Noi rezultate in fizi
ca nucleară. Noul in biologie — bio
ingineria etc. etc.

— Numai prin activități comple
xe și permanente, fără nici o notă 
de formalism — aprecia dr. ing. loan 
Boitan, președintele comisiei județe
ne a Inginerilor și tehnicienilor — 
s-a reușit stimularea, in timp, a lec
turii multilaterale, cu urmări bene
fice in „construirea" de pe acum a 
unor adevărați oameni ai viitorului.

Neîndoios, sublinierile de mai sus 
relevă doar parțial reușitele biblio

tecii județene in 
direcția muncii 
cu cititorul, 
modernizarea 
viciilor de 
formare și 
cum en tare, 
este așa o ilus- 

exemplu. Bunăoa
ră, experiența și ingeniozitatea bi
bliotecarei Ana Maria Arghișan 
(de la secția cartea social-po- 
litică) s-a materializat in crearea 
unul sistem propriu de informare, de 
scurtare considerabilă a timpului de 
regăsire a informației (de întocmi
re a bibliografiei intr-un domeniu 
vast și pretențios). Sistemul propus 
de ea a constituit, ele fapt, obiectul 
lucrării : Aplicarea indexării coor
donate in domeniul literaturii social- 
politice — studiu unic azi, publicat 
in literatura de specialitate.

trează un alt

în 
ser- 
in- 
do- 
Că

profesie) o concepem 
regulile științei biblio- 
acoent pe «dezvăluirea*  
tn rîndul cititorilor a 

carte existent în biblio- .

S
puneam, la Începutul acestor 
rinduri, că activitatea bibliotecii 
mureșene nu se rezumă (nu se 
poate rezuma) la relația carte-cititor, 

iar directorul ei. Dimitrle Poptămaș, 
vorbea, în completare, de dorința de 
a o transforma intr-un „centru al ac
tivității politico-educative și cultural- 
artistice". Firește, in sprijinul unei 
asemenea sublinieri vin faptele. 
Consemnarea lor — care nu se re
zumă doar la acțiunile din cadrul 
„Lunii cărții la sate". „Decadei căr
ții românești". „Zilelor cărții social- 
politice" sau a „Lunii cărții în în
treprinderi și instituții" — nu o vom 
face din rațiuni lesne de înțeles. 
Vom spune însă — din cite am con
statat. nu o dată, la fața locului — 
că biblioteca este, într-adevăr, direct 
sau indirect, prezentă în toate mari
le acțiuni culturale ale județului. De 
pildă, sala mică a Palatului culturii 
a devenit, de mult, un veritabil „stu
dio al bibliotecii" — spațiu unde. în 
mod tradițional, organizează sezăto- 
rile literare complexe : Eminesciana, 
Craiul munților (dedicată lui A- 
vram Ianou); in care omagiază ani
versarea zilelor de naștere ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, și ale to
varășei Elena Ceaușescu; se cele
brează — prin cîntec. poezie, dans 
și joc — alte momente din trecutul 
și prezentul nostru socialist — la 
care biblioteca are ca invitați perso
nalități de frunte ale vieții noastre 
culturale și artistice.

Important ■ este însă că majorita
tea acestor acțiuni sint........ itinerate"
și în principalele centre urbane si 
rurale ale județului, ceea ce, ln- 
tr-un an. ridică la aproape 300 nu
mărul manifestărilor cultural-artis- 
tice organizate. Să notăm însă că bi
bliotecarii de aici •țiu fost „prezenți" 
(desigur, indirect) și pe marea sce
nă a Festivalului național „Cintarea 
României". Cum 7 Ne spune Petre 
Fontu, șef serviciu relații cu publi
cul : „Prin elaborarea a zeci de mon
taje literar-muzicalc și antologii de 
versuri, cum sînt : Inimi de august 
cu împliniri solare, Ni-î\ unitatea 
flamură și scut, Visarea de veacuri 
(Închinat Unirii Principatelor), Flo
rile recunoștinței (dedicat zilei 
de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu) și multe altele, 
de care au beneficiat bibliotecarii 
comunali, formații artistice, cadre 
didactice și elevi, precum și nume
roși îndrumători culturali.

Aceste preocupări au mers — a- 
dăugăm noi — mină în mină cu 
preocuparea statornică pentru cerce 
tarea științifică a patrimoniului bi 
bliotecii și dezvăluirii lui publicul 
larg. Pe de altă parte, unii lucrăt 
ai bibliotecii au prezentat comv 
cari științifice la numeroase act 
cu cartea, organizate pe plan n^ 
nai. cum au fost, intre altele», 
intitulate : Valori bibliofile din. 
trimnniui cultural național m_ 
din 1985 fiind organizată, nujejB 
plător, chiar la Tirgu Mureșjm ' 
bibliotecii academice clujene al£ 
ce la Buzău și in alte cețtuiri 
țării, unde au avut loc Cjj au 
metodice, bibliotecarii mi con- 
prezentat comunicări pe tțn ju_ 
tribuția bibliotecilor pub|>Cjnjior 
dețul Mureș la realizarț-jtoriai 
economico-sociaie în prț^ pre_’ 
experiența conturată aiidețene 
luată și de alte bibliotrealizări

Dacă adăugăm la ațjanizarea 
rolul aoestui colectivnodel (în 
unor biblioteci comv-educative 
domeniul muncii mdrumarea 
și cultural-artisticeMeci comu- 
metodică a celor 9.ți contribu- 
nale și 5 orășeneșbibliografii- 
ția adusă la elabntru specta
tor de recomand din alte do- 
liștii din agricull adevăratele 
menii, se profDort aj aoestui 
proporții merit«dificarea omu- 
așezămînt cult' 
lui nou<

«e Giurgiu
<3sntu| „Scinteii 
r j
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumim călduros pentru amabilul mesaj de felicitare pe care ați 
binevoit să ni-1 adresați cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino și 
vă transmitem urările noastre de pace și prosperitate pentru națiunea și 
poporul român prieten, precum și de fericire personală pentru dumnea
voastră.

GIAN FRANCO TERENZI
ROSSANO ZAFFERANI

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

Cronica zilei

Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Consiliului Suprem al Republicii Sudan, 

El Sayed Ahmed El Nirghani

&ameni,fafite, semnificații

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,

Tovarășul Ștefan Andrei, vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit, joi, pe Otto Wolff, președintele 
Camerei de comerț a R.F.G., care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat Mi
hail Micu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.'

A fost de față Helmut Mattias, 
ambasadorul R.F.G. la București.

★
Delegația parlamentară a Repu

blicii Camerun, condusă de Solomon 
Tandeng Muna, președintele Adună
rii Naționale, care se află în vizită 
în țara noastră, a avut, joi, întreve
deri cu loan Totu, ministrul aface
rilor externe, și Ilie Văduva, mi
nistrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale.

Au fost examinate aspecte ale 
colaborării româno-cameruneze în 
diferite domenii de activitate, posi
bilitățile de lărgire și diversificare a 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice, precum și unele proble
me ale vieții politice internaționale 
actuale.

în aceeași zi, Biroul Marii Adunări 
Naționale a oferit un dineu in 
onoarea oaspeților.

★
în zilele de 12—15 octombrie a.c., 

o delegație de activiști ai Partidu
lui Socialist Unit din Germania, con

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCiNTEIl"

PLOIEȘTI : Prima linie de tramvai

în municipiul Ploiești, de-a lun
gul arterei de circulație care lea
gă Nordul cu Sudul orașului, 
străbătînd unele dintre cele mai 
noi și moderne cartiere de locuin
țe, a fost pus în circulație primul 
tramvai, pe tronsonul Spitalul ju
dețean — Gara de Sud. Amănunte 
ne-a relatat tovarășul Nicolae Co- 
man, prim-vicepreședinte al consi
liului popular municipal :

— Pe această porțiune, lungă de 
9 kilometri, cale dublă, durata de 
deplasare este calculată la maxi
mum 30 de minute in orele de 
vîrf. Transportul călătorilor pe 
acest traseu va fi asigurat, pînă la 
sfîrșitul anului, de 10 garnituri de

HARGHITA : Edificii 
de sănătate

Grija deosebită pentru îngrijirea 
sănătății oamenilor muncii, pentru 
menținerea vigorii și tinereții na
țiunii noastre se materializează și 
prin construirea și darea in folo
sință a noi unități spitalicești și 
dispensare în localitățile urbane și 
rurale. Astfel, in județul Harghita 
s-au pus la dispoziția oamenilor 
muncii în ultimii ani spitalele și 
policlinicile din Miercurea-Ciuc — 
cu 700 paturi, din Odorheiu Se
cuiesc — cu 450 paturi, din To- 
plița — cu 250 paturi, fiecare dis- 
punind de cele mai moderne do
tări. de cadre medicale cu înaltă 
specializare. Edificii ale sănătății, 
noi și moderne, se construiesc și'a 
sate. Celor din Vărșag sau Și- 
monești, din Suseni sau Ulieși, 
din Sinsimion sau Feliceni. din 
Subcetate sau Sărmaș și mul
tor altora li se alătură și norii 
dispensar dat în folosință de cu- 
rind in comuna Mugeni. în com
punerea lui se află un cabinet de 
pediatrie, unul pentru consultații 
adulți, unul de stomatologie, ca
binet de tratamente, o farmacie. La 

; dispoziția celor trei medici și a 
cadrelor medii sanitare se află 6 
apartamente la etaj, cu cite 3 ca
mere fiecare. De la sine înțeles 
că. în aceste condiții, personalul 
medical se află, la rindulsău. zi 
și noapte la dispoziția cetățenilor. 
(Nicolac Șandru).

IAȘI : Un nou cartier
La Lunca Cetățuia,. localitate 

pînă unde se întinde Combinatul de 
utilaj greu din Iași, a început să 
prindă contur un nou și impunător 
cartier de locuințe, prevăzut în fi
nal cu 1 400 apartamente. Nume
roase blocuri sînt prevăzute la par
ter cu spații comerciale și unități 
prestatoare de servicii către popu
lație. Noul cartier va mai cuprin
de o școală cu 16 săli de clasă și 
alte dotări social-edilitare. Combi
natul de utilaj greu a construit 
aici, în regie proprie, peste 
150 apartamente pentru muncitorii 
și specialiștii proprii. (Manole 
Corcaci).

BRAȘOV : Ferăstrău 
mecanic

La întreprinderea „Metrom" din 
Brașov a intrat în fabricația de 
serie un nou și valoros produs de 
largă utilitate in munca forestie
rilor. Este vorba de ferăstrăul 
mecanic FM-QO. Noul produs pre

dusă de tovarășul Horst Conrad, ad
junct al șefului secției cadre a C.C. 
al P.S.U.G., a efectuat, la invitația 
C.C. al P.C.R., o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noastră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., Comitetul 
municipal București al P.C.R.. co
mitetele județene Prahova și orășe
nesc Sinaia ale P.C.R., Academia de 
studii social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. Oaspeții au vizitat, de ase
menea, obiective economice și social- 
culturale din Capitală și din județul 
Prahova.

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

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a luat parte Herbert 
Plaschke, ambasadorul Republicii 
Democrate Germane la București.

★
Cu prilejul încheierii misiunii în 

țara noastră, ambasadorul Elveției 
la București, Gaudenz von Salis, a 
oferit, joi seara, o recepție.

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, oameni de ști
ință și cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

(Agerpres)

tramvaie, fiecare avînd o capaci
tate de 300 locuri.

în continuare, se lucrează la alte 
două tronsoane. Tronsonul inter
secția Nord — Gara de Vest, va fi 
dat în folosință pină la Conferința 
Națională a partidului, iar al doi
lea tronson unește str. N. Bălcescu 
cu platforma Combinatului petro
chimic Teleajen. Ambele' tronsoane 
au o lungime totală de 10 kilome
tri cale dublă. în același timp se 
acționează pentru finalizarea altor 
obiective aferente investiției — 
depoul, stația de redresare și du
blarea părții carosabile a podului 
din zona platformei industriale Te
leajen. (Ioan Marinescu).

zintă mari avantaje față de pro
dusele similare aflate in folosință 
la această'oră : este mai silențios, 
mai ușor și are un consum de 
carburant mai redus. în plus, 
FM-60 este primul ferăstrău fa
bricat în țară echipat cu motor cu 
aprindere electronică. (Nicolae 
Mocanu).

BISTRIȚA : întinerește 
vechiul vad comercial

Prin grija consiliului popular, a 
întreprinderilor comerciale și Uniu
nii județene a cooperativelor meș
teșugărești. cel mai vechi vad co
mercial al municipiului Bistrița a 
cunoscut o nouă înfățișare. Aici au 
fost reamenajate si puse la dispo
ziția publicului 6 unită ti modern 
echipate. în curs de finalizare se 
află lucrările la o altă unitate in 
premieră in rețeaua comercială 
bistrițeană. unde vor fi desfășurate 
articole ale fondului plastic. 
(Gheorghe Crișan).

PITEȘTI : Ansambluri 
noi de locuințe

în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, in 
Pitești au fost construite 47 001 
apartamente. în acest an. alte 1 560 
apartamente de confort sporit se 
vor adăuga celor existente. Con
structorii de locuințe argeșeni 
înaltă acum blocuri pentru contu
rarea unor noi cartiere, cum sînt 
cele din zonele Popa Șapcă. Eremia 
Grigorescu, Girlei, Prundu. Stadion 
și Banatului. (Gheorghe Cirstea).

BIHOR : Realizări 
ale meșteșugarilor

„Victoria" — este numele noii 
cooperative meșteșugărești care 
și-a început activitatea în muni
cipiul Oradea. Noua unitate asi
gură repararea si întreținerea zes
trei tehnice din dotarea celorlalte 
cooperative meșteșugărești din ju
deț. precum si executarea, în pro
ducție de serie, a unui însemnat 
volum de scule, dispozitive rl veri
ficatoare, de aparetur" de măsură 
și control. Amolificindu-ri contri
buția pentru dezvol'arcn micii in
dustrii. meșteșugari1 biboreni au 
realizat un spor de 100 milioane lei 
la producția-marfă. comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, 
depășind, totodată, volumul plani
ficat al prestărilor de servicii către 
populație cu 6,5 la sută, iar livră
rile la fondul pieței cu 8,9 la sută, 
(loan Laza).

în cursul zilei de joi, președintele 
Consiliului Suprem al Republicii Su
dan, El Sayed Ahmed El Mirghani, 
celelalte oficialități sudaneze care îl 
însoțesc au făcut o vizită în muni
cipiul Brașov.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.
' La întreprinderea de autocamioa
ne, șeful statului sudanez a avut 
posibilitatea să. cunoască gama va
riată de autovehicule echipate cu 
motoare diesel de diferite capacități 
și sarcini de mare tonaj. în cadrul 
unei expoziții au fost prezentate di
ferite tipuri de autocamioane care se 
exportă in prezent în diferite țări.

Pe parcursul vizitei la întreprin
derea de tractoare, oaspeții au luat 
cunoștință de realizările constructo

Conferință de presă consacrată celei 
de-a XlII-a ediții a Tîrgului internațional București
Joi a avut loc, la Complexul expo- 

zițional din Piața Scinteii, o confe
rință de presă consacrată celei de-a 
XlII-a ediții a Tîrgului internațio
nal București — TIB ’87, care se 
desfășoară sub deviza „Comerț— 
cooperare-dezvoltare".

La actuala ediție a prestigioasei 
manifestări economice internaționa
le de la București, care va avea loc 
între 17—25 octombrie, participă 
peste 700 de firme producătoare și 
exportatoare românești și 500 de fir
me din 36 de țări de pe toate conti
nentele, care expun o mare diversi
tate de produse. Dintre acestea, un 
număr de 27 de țări — Argentina, 
Australia, Austria, Belgia, Brazilia, 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, 
Chile, R.P. Chineză. Columbia, 
Cuba, R.D. Germană, R.F. Germania, 
Grecia, Israel, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia, Norvegia, Polonia, Senegal,
S.U.A.. Suedia, Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S. — sint prezente cu pavilioa
ne oficiale. Este prezentă, de ase

VASLUI: Spații comerciale noi, moderne
în cartierul muncitoresc „13 De

cembrie" din nordul municipiului 
Vaslui, a cărui construcție sa în
cheie în aceste zile, la parterul mai 
multor blocuri au fost date în folo
sință noi si moderne unităti co
merciale și spatii pentru prestări 
servicii puse la dispoziția cetățeni
lor din această parte a orașului. 
Este vorba de o unitate „Alimen
tara". cu mai multe raioane și

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
2-0,30 Toamnă românească (color). Ver

suri și cîntece
20,45 Comparații în timp. Ce a însem

nat pentru România calea socia

Administrația de S!aî Loîo-Prenosporî informează :
A intrat în obișnuința parti- 

cipanților ca. periodic, să aibă 
ocazia de a-și încerca șansele la 
acele acțiuni care s-au dovedit 
deosebit de avantajoase, impu- 
nîndu-se si prin formula lor a- 
tractivă. In acest context se în
scrie și noua TRAGERE LOTO 
2 programată pentru duminică, 
18 octombrie. Participînd cu bi
lete în valoare de numai 10 Iei,

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 octombrie, ora 20 — 19 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi caldă, cu cerul variabil. în ves
tul țării, pe alocuri, vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă.

Nes port ivi ta te, răspunderi neonorate, exigență 
necorespunzătoare

Un meci de fotbal este un spec
tacol. Un spectacol cu atît mai 
agreabil și mai atractiv cu cit 
protagoniștii săi etalează o mă
iestrie sportivă mai mare și re
prezintă echipe mai bine cotate. De 
aceea, la partidele de fotbal vin spec
tatori. mulț: spectatori — de toate 
virstele și profesiile — dornici, bine- 
ințeles, de a putea aplauda victoria 
favoriților, dar și de a asista la o 
confruntare de forțe corectă, pasio
nată și pasionantă, cu valențe deo
potrivă sportive și morale. Pentru că 
valoarea sportivă și conduita sporti
vă sînt. trebuie să fie și să rămînă, 
inseparabile, indispensabile în orice 
meci. Cu deosebire cînd pe teren e- 
voluează două echipe de frunte, cu 
mulți jucători internaționali, foști 
internaționali sau< viitori interna
ționali.

Aceste considerații — altfel arhi
cunoscute și des invocate — sint 
prilejuite, de această dată, de o sea
mă de acte nesportive reapărute de 
la o vreme în arenele noastre de 
fotbal, manifestări complet străine 
curatului spirit de „fair-play" ce 
trebuie să caracterizeze lupta pentru 
întîietate. Ele au culminat zilele tre
cute cu faptele reprobabile petrecu
te in meciul dintre echipele bucureș- 
tene Steaua și Victoria.

De la această partidă — în care se 
confruntau două fruntașe ale fotba
lului nostru actual, despre care, nu 
o dată, am scris și noi cuvenite cu
vinte de laudă, două echipe care 
miercurea viitoare ne vor reprezenta 
in turul doi al cupelor europene — 
iubitorii fotbalului, veniți in număr 
foarte mare la stadionul din Ghen- 
cea (unii chiar din provincie), aștep
tau un spectacol de înalt nivel spor
tiv și moral, in care intr-adevăr cel 
mai bun să cîșt ge prin luptă aprigă, 
dar dreanlă. plăcută de urmărit. Și 
ce-au văzut miercurea trecută cei 
30 000 de spectatori ? Au văzut, ce-i 
drept, multe faze reușite, spectacu
loase. au văzut și patru goluri fru
moase înscrise de fotbaliștii steliști. 
Dar au văzut. în prima repriză, și 
scene penibile, care nu au ce căuta 
nicăieri, darmite pe un teren de 
sport. Jucători puși de la început pe 
intimidare și arțag, faulturi după 
faulturi (la omul cu mingea, la omul 
fără minge, in urma cărora doi ju

rilor de mașini de aici. Gazdele au 
prezentat principalele tipuri de trac
toare pentru agricultură care, dato
rită caracteristicilor multifuncționa
le și fiabilității sporite, sînt apre
ciate în peste 80 de țări ale lumii, 
unde sint exportate.

Consemnind în cărțile de onoare 
impresiile din timpul vizitei, oaspe
tele a avut cuvinte de apreciere la 
adresa realizărilor colectivelor de 
muncă de la cele două întreprinderi.

Vizita a oferit președintelui Con
siliului Suprem al Republicii Sudan 
posibilitatea de a cunoaște, de ase
menea, preocupările pe linia dezvol
tării social-edilitare a municipiului 
Brașov, a înfrumusețării și moderni
zării acestui puternic centru indus
trial al țării.

(Agerpres)

menea, Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei,

La T.I.B. ’87, oferta românească cu
prinde produse din toate ramurile 
industriale și agroalimentare, expo
natele fiind în cea mai mare parte 
noi sau modernizate. Dintre acestea 
se disting, prin performanțe tehnico- 
funcționale superioare, prin calita
tea lor, produsele industriei chimice, 
ale industriei constructoare de ma- 
șini-unelte, electronicii și electroteh
nicii, transporturilor, industriei ușoa
re, din alte ramuri, care oglindesc 
dezvoltarea deosebită a potențialului 
economic al țării noastre. S-a preci
zat, de asemenea, că în cele nouă zile 
de desfășurare a TIB ’87, în afara 
numeroaselor întîlniri de afaceri și 
de perfectare a unor tranzacții comer
ciale, vor fi organizate simpozioane, 
conferințe de presă. întîlniri între 
specialiști, proiectări de filme și dia
pozitive, zile ale țărilor participante 
etc.

(Agerpres)

autoservire, una de produse indus
triale metalo-tehnice și alta de 
confecții și tricotaje a cooperației 
meșteșugărești, toate dotate cu mo
bilier nou, adecvat. De remarcat 
că, numai în acest an. in muni
cipiul Vaslui au fost deschise uni
tăți comerciale si de prestări servi
cii pentru populație însumînd peste 
2 800 mp. (Petru Necula).

listă de dezvoltare. Grijă față de 
sănătatea populației și vigoarea 
națiunii. Documentar

21,00 Cadran mondial. România — 
Ceaușescu —- Pace

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Episodul 1

21,40 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României* *4 (color). în 
studioul muzicii ușoare

Hunedoara — aduce în albia de 
valori a țării reprezintă doar o 
„picătură". Orientările Congresu
lui al XXVII-lea al P.C.U.S. pen
tru actualul cincinal prevăd para
metri tot mai înalți. Ei vor fi po
sibili de atins în această strategie 
a dezvoltării dinamice numai prin- 
tr-o tenace acțiune de restructu
rare, numai printr-un efort uriaș 
de reutilare și modernizare. Mo
ment pe care și vatra industrială 
fierbinte din apropierea Mării de 
Azov îl trăiește la cea mai înaltă 
tensiune. Aflăm despre acțiuni 
menite -să determine indici înalți 
de productivitate, noi mărci de 
oțeluri, de fonță, de cocs, detecta
rea altor filoane de cărbune. Sigur 
că există o ofensivă a materiale
lor de viitor — aluminiul, titanul, 
cromul, molibdenul, nichelul, ma
terialele termoplastice, ceramice 
etc. — însoțitoare cu precădere ale 
tehnologiilor moderne. Dar rolul 
metalelor „clasice" pe scena pro
ducției prezentului este încă unul 
deosebit de important. Tocmai de 
aceea și aici se caută noi formule 
de producție, se face apel la teh
nologii de virf, se inițiază măsuri 
de restructurare. Este pus în miș
care un uriaș potențial de gîndire 
— Uniunea Sovietică fiind țara 
unde-și desfășoară activitatea un 
sfert din numărul total al cerce
tătorilor științifici de pe planetă. 
Investiția aceasta de inteligență 
trebuie să fructifice încă din acest 
cincinal, presiunea timpului este 
enorrpă, de unde și accelerațiile 
deosebite pe care „materia cenu
șie" o imprimă în mod firesc aces
tei mișcări.

...întîlnirea cu orașul are loc în- 
tr-o după-amiază cu cer curat, de 
noiembrie. Cerul pe care-1 privi
sem cu o zi înainte oglindit în un
dele lucii ale Mării de Azov. Ne 
însoțește Vladimir Jukov, secretar 
al comitetului orășenesc de partid. 
Makeevka este un oraș întins pe 
mai bine de 400 kilometri pătrați. 
Bulevarde largi, cu plopi și flori. 
Luate în stăpînire, zilnic, de auto
buze, de peste 250 de tramvaie și 
troleibuze, de autoturisme și for
fota pietonală. Bulevarde in care 
distingi cu ușurință diferitele 
etape de construcție — știe oricine 
că istoria unui oraș se identifică 
cu istoria construcțiilor sale. 
Blocuri de locuit în linii și culori 
sobre in cartierul „Ceremușki", 
primul construit la Makeevka.

Capitala va fi și în acest an gaz
da ultimei întreceri automobilistice 
a sezonului, organizată — ca și în 
1986 — de Clubul municipal de auto
mobilism și karting și asociația spor
tivă „Unirea Tricolor". Este vorba de 
„Marele premiu al Bucureștiului". 
epilog al campionatului național de 
autocros pe 1987, care se va dis
puta sîmbătă și duminică pe traseul 
special amenajat în incinta bazei 
sportive „Spart.ac" din bd. Liviu Re- 
breanu nr. 4—8 (cartierul Balta 
Albă).

Traseul (un circuit de 1 040 m, ce 
va fi parcurs de 3 ori la antrena
mentele oficiale și de 5 ori în con
cursul propriu-zis) are 12 viraje (6 
pe stingă, 6 pe dreapta), cu o încli
nație longitudinală maximă de 37 
grade, distanța de la start la pri
mul viraj fiind de 90 m, iar de la 
ultimul viraj pînă la sosire de 45 m.

★

PATINAJ ARTISTIC. începînd de 
azi, patinoarul artificial din Miercu
rea-Ciuc găzduiește Campionatele in
ternaționale de patinaj artistic ale 
României, competiție la care vor fi 
prezenți sportivi și sportive din 
Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Un
garia, R.D. Germană și România. în 
prima zi, se va desfășura programul 
scurt, de la ora 17, iar sîmbătă — 
de la aceeași oră — programul de 
exerciții libere. Duminică este pre
văzută o demonstrație la Gheorgheni 
(ora 10) și, la Miercurea-Ciuc, în
cepînd de la ora 17, premierea și 
gala laureaților.

TENIS. în ediția de anul viitor 
a „Cupei Davis", echipa României a 
fost repartizată în zona europeană B, 
urmind să întîlnească în primul meci, 
pe teren propriu, în zilele de 5, 6 
și 7 februarie, formația Portugaliei, 
într-o altă partidă se vor întilni Se
negal și Bulgaria. Din aceeași gru
pă mai fac parte selecționatele Olan
dei și U.R.S.S., exceptate de la pri
mul tur.

ȘAH. Cea de-a doua partidă a 
meciului pentru titlul mondial de 
șah, ce se dispută la Sevilla, între 
marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Gări Kasparov, s-a înche
iat la mutarea a 32-a cu victoria lui

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

se pot obține mari cîștiguri, 
dintre care nu lipsesc autoturis
mele „Dacia 1300“ și importante 
sume de bani, de valori fixe și 
variabile. De mare interes este 
și faptul că se poate cîștiga și 
cu 2 numere extrase. Ultima zi 
de participare cu numerele fa
vorite este simbătă, 17 octom
brie.

Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, Izolat mai coborîte 
în depresiuni, iar cele maxime între 
13 și 23 grade, în sudul și estul țării. 
Local se va produce ceață și izolat 
va burnița. în București : Vremea va 
fi caldă, cu cerul variabil. Trecător 
va burnița. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 11 grade, iar cele 
maxime între 17 și 21 de grade. Dimi
neața ceață.

cători de la Victoria au părăsit tere
nul, accidentați), vociferări, gesturi 
nesportive, îmbrînceli — toate acestea 
au creat o tensiune care, spre sfîr
șitul reprizei, a degenerat într-o în
căierare avînd în prim-plan pe Au
gustin, Lăcătuș, Balaur, Stoica, 
Vaișcovici, Iovan și alții — cu greu 
și într-un tîrziu potolită.

Privind asemenea scene pe un 
teren de fotbal, oricine își poa
te- imagina ce s-ar fi întîm- 

însemnăd din fotbal

plat dacă ele ar fi avut loc în
tr-o competiție europeană ; probabil, 
cele două echipe ar fi fost înjumă
tățite - de către arbitru. Miercuri 
însă, arbitrul ploieștean Ilie Cot nu 
a penalizat cu nimic pe făptuitorii 
acelor acte huliganice (singurul car
tonaș galben scos de el in acest meci 
fiind arătat înainte de acel grav 
incident). Nu a fost exigent și 
curajos respectivul arbitru intrucît, 
probabil. își dădea seama că el în
suși contribuise la mărirea tensiunii 
și enervarea jucătorilor prin manie
ra incorectă în care conducea parti
da. Ceea ce i-a dat un „certificat 
de incompetență" care să-i facă 
discutabilă condiția de arbitru.

în aceeași ordine de idei, a con
duitei sportive în fotbal, se înscrie și 
episodul prin care jucătorii Bum-

BOX: Azi, a doua
• BOX. Joi seara, la Palatul spor

turilor din Capitală, s-a desfășurat 
prima gală a semifinalelor Campio
natului republican de box și al „Da- 
ciadei", competiție ce reține în aces
te zile atenția amatorilor de sport, 
într-unul dintre cele mai spectacu
loase meciuri ale reuniunii, constăn- 
țeanul Mihai Constantin, cu lovituri 
puternice și un registru tehnic mai 
variat, l-a întrecut la puncte pe 
Gheorghe Pirvănescu (A.E.M. Timi
șoara), în limitele categoriei semi- 
mijlo-cie. Foarte bine a boxat și de 
data aceasta Daniel Măeran (Steaua) 
—- semiușoară, învingător la puncte 
cu o decizie de 5—0 în fața lui Gi-

Hainele
E greu să spui unde se termină 

un oraș și de unde începe celălalt. 
Pentru că, Makeevka este pur și 
simplu lipit de Donețk. O uriașă 
haldă — toată zona e străbătută în 
adincurile geologice de o întinsă 
rețea de galerii și abataje în ser
viciul cărbunelui — pare a deli
mita totuși granița dintre cele 
două așezări în apropierea Mării 
de Azov. îngemănarea lor însă ră- 
mîne un fapt. Liniile de transport, 
de rețele electrice, de canalizare 
trec dintr-un „teritoriu" în celă
lalt, munca și viața se topesc în- 
tr-un singur tumult, ca și preocu
pările estetice, ecologice etc. în a- 
ceastă ordine de idei, un singur 
argument doar : cind orașul Do
nețk a dat act de identitate cetă
țeanului cu numărul un milion, 
s-a lansat ideea — îmbrățișată cu 
căldură — ca evenimentul să fie 
marcat prin plantarea a unui mi
lion de trandafiri. Adică : un 
trandafir pentru fiecare persoană 
care trăiește și muncește în aceas
tă aglomerare urbană. A venit la 
rînd Makeevka, care, peste puțină 
vreme, a înregistrat în evidenta sa 
cifra rotundă de jumătate milion 
de locuitori. Preluînd inițiativa 
vecinilor, jubileul de aici a fost 
sărbătorit cu plantarea a... șapte 
sute de mii de trandafiri. Cu două 
sute de mii mai mult decit viețile 
din cetate...

Nu sint singulari acești pași 
peste... granița celor două orașe. 
Experiența dintr-un loc sau altul 
are, firesc, „pașaport de liberă tre
cere", fructifică din plin în nu
mele și în slujba aceluiași ideal de 
progres. Era noiembrie, sfîrșit de 
toamnă cu soare calm și bun, și 
arterele aglomerate pînă în inima 
orașului Makeevka miroseau și a 
gaz iute de cocs ori șarje elabora
te în oțelării, dar și a parfum de 
trandafiri, de toate culorile, care, 
din primăvară și pînă la primele 
înghețuri, dau cotidiana lor bătă
lie in aceste platforme ale indus
triei și... o ciștigă de fiecare dată. 
Ca și plopii tineri, unii foarte ti
neri, care țîșnesc săgeată în sus, 
lecția supraviețuirii învățîndu-i că 
șansa lor se află cit mai aproape 
de soare. împresurată de tranda
firi și clădirea comitetului orășe
nesc de partid, unde Anatoli Vi- 
nik, primul secretar, ni-i prezintă 
intr-un fel anume pe principalii 
săi colaboratori :

— Au fost cu toții în România, 
Unii, chiar de cîte două ori. Mai 
ales la Hunedoara.

— De ce Hunedoara, mai ales ?
— Makeevka și Hunedoara sînt 

orașe înfrățite. Prietenia care ne 
leagă este deosebit de trainică. 
Este prietenia oamenilor care fac 
oțel și scot din adincurile pămân
tului cărbune.

Oamenii oțelului și cărbunelui 
de la Makeevka... *

Mineritul, cei puțin, rftimără îh 
această parte a țării cu mult pes
te un secol. Depozitele de energie 
ascunse dedesubt, în alte ere geo
logice, au fost reactivate insă din 
plin în urmă cu 70 de ani, cînd 
victoria Revoluției din Octombrie 
lansa patetica chemare pentru cit 
mai mult cărbune, atît de necesar 
reconstrucției și construcției pa
triei muncitorilor și țăranilor... 
Deceniile au trecut, s-au înmulțit 
numărul haldelor din jur, semn al 
ritmurilor de înaintare in subte
ran, pe urmele cărbunelui, iar oa
menii din Makeevka vin și ei, in 
ecuația economiei naționale, cu 
procentele lor de produse textile, 
alimentare, cu cei 4 000 de studenți 
aflați in fiecare an în amfiteatre, 
cu producția de frumos reprezen
tată și prin invazia de trandafiri 
și plopi pe tot cuprinsul orașului. 
Și așa mai departe. Dar așezarea 
a rămas credincioasă îndelungii 
sale tradiții. Adică : tradiția ex
ploatării minelor de cărbune și 
producției oțelului, a cocsului. în- 
tr-un singur an se aduc la supra-

bescu, Iovan și Cămătaru au fost 
sancționați cu suspendarea pe cîte o 
etapă fiindcă „au comis unele aba
teri de la programul de pregătire a 
lotului reprezentativ pentru meciul 
cu Grecia" (conform unui comunicat 
al F. R. Fotbal publicat abia ieri, 
după executarea suspendării!?!). 
Sancțiunea trezește nedumerirea o- 
piniei publice sportive, care, pe bună 
dreptate, se întreabă cum e posibil 
să se judece cu atita indulgență niș
te fotbaliști care — chemați să ape
re culorile naționale — se eschivea
ză din fel de fel de motive.

Mimarea exigenței, toleranța, ne- 
onorarea răspunderii de a veghea la 
sportivitate și corectitudine in fot
bal (de către arbitri, antrenori, con
ducători de cluburi, F.R.F., C.N.E.F.S.) 
nu pot conduce decit la nesportivi- 
tate, la incorectitudini și lipsă de 
răspundere, creînd nu condiții de 
îndreptare, ci, dimpotrivă, condiții 
de proliferare a abaterilor.

Eradicarea faptelor de genul celor 
la care ne referim nu se poate face 
prin ignorarea lor, ci printr-o nece
sară și hotărîtă operație de „chirur
gie morală", indiferent de numele 
jucătorului sau al arbitrului. în acest 
spirit este așteptată intervenția e- 
nergică a forului fotbalistic, a Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport...

Gheorghe MITROI

gală a semifinalelor
gel Petre (Metalul București). în fi
nală Măeran il va intîlni pe Abladin 
Faredin (Farul Constanța), care și-a 
adjudecat victoria la puncte în me
ciul cu Nedim Regep (Steaua).

Rezultate la alte categorii : semi- 
muscă : Marian Gindac (Steaua) b.p. 
Ion Dumitru (A.S.A. Buzău), Sandu 
Petrescu (Box Club Galați) b.p. Flo
rin Hircea (C.S.M. Drobeta) ; categ. 
cocoș : Ion Guzganu (Steaua) b.p. 
Cristian Morea (Steaua). Vasile Sa- 
ghin (Farul Constanța) b.p. Ion An
tonie (C.S.M. Craiova).

Astăzi, de la ora 18,00, are Ioc cea 
de-a doua reuniune a semifinalelor.

noi ale
față, de către oameni vrednici, 
care muncesc în subteran, peste 
13 milioane tone. Numai cărbune 
cocsificabil, din care o parte se 
transformă în instalațiile de la 
Makeevka în 5,5 milioane tone 
cocs. Urmărind fluxul de produc
ție, în vatra siderurgică de aici 
clocotesc anual citeva milioane 
tone de oțel, se realizează peste 
3 milioane tone laminate etc. 
Energia aflată sub chiar temeliile 
orașului, o dată scoasă la lumină, 
determină reacția „in lanț" a ener
giei, metalul fierbinte „de Ma
keevka" luînd drumul construcții
lor de mașini ori al fabricării de 
țevi, drumul nașterii barajelor de 
hidrocentrale ori al înălțării școli
lor, spitalelor, drumul uneltelor 
pentru recoltarea pămîntului, pen
tru cucerirea nordului ori a 
adincurilor marine, pentru cuceri
rea naturii de către om și în be
neficiul omului. A omului care își 
proclama și afirma libertatea de 
destin exact în urmă cu șapte de
cenii...

Sigur că ceea ce Makeevka — 
înfrățită cu așezarea din umbra 
străvechilor ziduri ale lui Ioan de

Note de drum 
din U. R. S. S.

SIMBĂTĂ $1 DUMINICĂ IN CAPITALA

O atractivă cursă automobilistică: 
„Marele premiu al Bucureștiului“

orașului
Anii au galopat nerăbdători, 
„moda" arhitecților de atunci nu 
mai face joncțiunea cu zestrea 
edilitară modernă, de exemplu, 
din microraionul „Solar", cu jocul 
de volume inspirat, cu o cromatică 
luminoasă, optimistă. Copacii de 
pe bulevardul Hmelnițki sînt foar
te tineri, frunza lor tremurătoare 
a furat culorile toamnei și ale soa
relui.

«— Cîți ani au, Vladimir Jukov?
— Unsprezece. Generația aceas

ta de copaci face parte din ofen
siva împotriva efectelor poluării.

Printre coroanele ascuțite, tine
re, descoperim firma unui mare 
magazin: „Dacia". însoțitorul nos
tru remarcă :

— Cum se vede. Hunedoara ține 
să-și afirme în felul ei prezența 
în orașul cu care este înfrățită.

Ajungem in zona din vecinătatea 
bateriilor cocsochimice. Instala
țiile lor sînt construite in deceniul 
șase. Au produs de atunci mili
oane de tone de cocs recunoscut 
pentru calitățile sale, de alte sub
produse. în acest cincinal însă 
le-a venit și lor rîndul la o bine
venită „cură de geriatrie". Vor fi 
reconstruite din temelii, cocsul 
„de Makeevka" se va naște după 
tehnologiile de ulțimă oră. Iar 
cînd haldele miniere din vecină
tate vor fi... împădurite — efort 
în plină desfășurare — cind trans
formarea cărbunelui în cocs se va 
săvîrși după procedee care să pro
tejeze mai mult mediul ambiant, 
atunci și construcția de blocuri se 
va extinde, desigur, și aici. La 
Makeevka se edifică, în fiecare 
an, în jur de 120 000 metri pătrați 
suprafață locuibilă. Ritm pe care 
gazdele îl socotesc a fi necores
punzător. Orientările celui de-al 
XXVII-lea Congres al P.C.U.S. in 
această direcție sint limpezi : pînă 
în anul 2000, Uniunea Sovietică își 
propune ca obiectiv asigurarea 
unei locuințe separate pentru fie
care familie. Statisticile de ultimă 
oră argumentează că alocarea su
plimentară, în acest scop, a 10 la 
sută din investițiile productive va 
determina, încă in 1987, creșterea 
volumului suprafeței locative cu 
9,1 milioane metri pătrați, adică cu 
circa 8 la sută mai mult față de 
indicatorul nominalizat în planul 
cincinal.

— Nu-i o sarcină ușoară nici 
pentru noi — este de părere secre
tarul comitetului orășenesc de 
partid Makeevka. Din acest motiv 
acordăm o atenție cu totul aparte 
perfecționării activității celor două 
trusturi de construcții. într-un 
timp extrem de scurt acestea tre
buie să înalțe un adevărat oraș in 
oraș. Dar nu-i vorba numai de 
cantitate. Noile locuințe trebuie să 
corespundă exigențelor calitative 
actuale, zestrea de arhitectură nou 
creată să fie cu adevărat a viitoru
lui prin funcționalitate, inspirație, 
cutezanță.

Makeevka ține pasul cu această 
cadență edilitară, arhitectura ulti
milor ani se detașează printr-un 
joc de volume și cromatici moder
ne, prin inspirate rezolvări func
ționale. Orașul își schimbă necon
tenit haina, sînt trasate noi artere 
și cartiere în vechile zone de lo
cuit, confortul urban — de la mij
loacele de transport în comun și 
pină la magazinele de mărfuri — 
fiind însoțitorul acestei expansiuni 
edilitare. Și tot un însoțitor va fi 
și o linie de metrou care va lega, 
și prin adînc, cele două orașe : 
Donețk și Makeevka. După anii 
’90, primele tronsoane urmează să 
intre în funcțiune.

Viața aleargă in galop, oamenii 
o grăbesc și ei, faptele lor de 
muncă, aspirația lor cutezătoare 
împing tot mai mult prezentul pe 
teritoriul viitorului, care configu
rează tocmai chipul propriului 
destin al făuritorilor acestui 
viitor.

Ilie TANASACHE

Un traseu de mare dificultate, ce va 
solicita serios rezistența mașinilor 
(„Dacia", „Oltcit", ARO și autoca
mioane „Steagul roșu"), dar și capa
citatea fizică și abilitatea celor de 
la volan.

Startul „Marelui premiu al Bucu
reștiului" se va bucura de prezența 
nu numai a automobiliștilor specia
lizați in alergările de autocros, ci și 
a unora dintre piloții fruntași ai 
curselor de viteză și raliuri. între 
aceștia din urmă notăm pe Ștefan 
Vasile, Florin Mateescu, Florian 
Nuță, Eugen Ionescu-Cristea, Cor
nel Motoc.

Sîmbătă, de Ia ora 15, sînt pro
gramate antrenamentele oficiale și 
manșele de calificare, iar duminică, 
de la ora 9,30, manșele semifinale și, 
în continuare, finalele pe divizii și 
clase. (I. Dumitriu).

★

Karpov, care conduce cu 1.5—0,5 
puncte. în partida a IlI-a, ce va 
avea loc astăzi, Karpov are piesele 
albe.

PENTATLON MODERN. După trei 
probe, in clasamentul general indivi
dual al Campionatului european de 
pentatlon modern conduce sovieticul 
Vahtang Iagorașvili, cu 3 298 puncte, 
urmat de coechipierul său Aleksei 
Kaplanov — 3 202 puncte. Proba de 
tir a revenit bulgarului Vladimir 
Klincearov — 1088 puncte.

FOTBAL. în mal multe orașe din 
Chile au continuat campionatele 
mondiale de fotbal pentru echipe de 
tineret (jucători pină la 20 de ani). 
Iată rezultatele : Iugoslavia — Aus
tralia 4—0 ; Italia — Brazilia 1—0 ;
R. D. Germană — Columbia 3—1 ;
S. U.A. — Arabia Saudită 1—0. 
■ Joi, la Slatina, în meci contînd 
pentru etapa a 9-a a Diviziei A la 
fotbal, echipa F.C. Olt a întrecut cu 
scorul de 4—0 (4—0) formația Spor
tul studențesc București, Au marcat 
Laurențiu (2), Turcu și Huiban.

VOLEI. Aflată în turneu în Ca
nada, formația masculină de volei a 
Cubei a întrecut, la Montreal, cu 
scorul de 3—1 (15—10, 7—15, 15—10, 
15—9) selecționata tării-gazdă.



SOFIA

Înaltă apreciere fată de rezultatele 
recentelor convorbiri la nivel înalt 

româno-bulgare
SOFIA 15 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, în cadrul 
căreia a fost prezentată o informare 
privind vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Populară Bulgaria.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Bul
gar — relatează agenția B.T.A. — a 
dat o înaltă apreciere convorbirilor 
și noilor înțelegeri convenite între 
tovarășul Todor Jivkov și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care vor contri
bui la adincirea în continuare a 
prieteniei și colaborării dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Parti
dul Comunist Român, dintre po
poarele bulgar și român, la întărirea 
unității de acțiune a țărilor socia

NAȚIUNILE UNITE

„Este necesară soluționarea globală a problemei 
datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare" 

Intervenția reprezentantului român în Comisia pentru probleme 
economice și financiare a Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — Gh. Cercelescu transmite : 
Comisia pentru probleme economice 
și financiare a Adunării Generale a 
O.N.U. examinează in prezent evo
luțiile pe plan financiar-monetar in
ternațional.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul țării noastre a 
prezentat considerentele și propune
rile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind soluțio
narea globală a problemelor datorii
lor externe și dobinzilor excesive și 
a subliniat importanța deosebită a 
adoptării la actuala sesiune a unor 
măsuri concrete menite să contribuie 
la depășirea situației grele cu care se 
confruntă economia țărilor in curs 
de dezvoltare.

în acest context s-a evidențiat 
necesitatea ca Adunarea Generală să 
adopte un apel adresat tuturor ță
rilor dezvoltate creditoare, băncilor 
și instituțiilor financiare internațio
nale pentru ca acestea să instituie 
un moratoriu pe o perioadă de cel 
puțin 5 ani pentru toate creditele 
acordate țărilor în curs de dezvolta
re de către guvernele țărilor dezvol
tate economic, bănci, inclusiv F.M.I. 
și B.I.R.D. Totodată, se impune sta
bilirea unor limite maxime ale do- 
bînzilor atît pentru creditele deja 
acordate, cit și pentru cele viitoare.

Țara noastră consideră, de aseme
nea, că Adunarea Generală ar tre
bui să lanseze un apel tuturor state
lor de a renunța la măsuri protecțio- 
niste și discriminatorii, la orice ba
riere artificiale, restricții și contin- 
gentări și de a aplica ferm preve
derile G.A.T.T. privind acordarea 
clauzei națiunii celei mai favorizate.

Se impun mai mult decît oricînd

Rezoluție în sprijinul reglementării 
pe cale politică a problemei kampuchiene

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres) 
— Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite a adoptat — cu 
o majoritate de 117 voturi și 21 îm
potrivă — o rezoluție in cadrul dez
baterilor asupra punctului intitulat 
„Situația din Kampuchia". Documen
tul se pronunță pentru aplicarea 
deplină a tuturor rezoluțiilor O.N.U. 
in această problemă și cere retra
gerea tuturor trupelor străine din 
Kampuchia, restabilirea și apărarea 
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale ale acestei țări, a 
dreptului poporului kampuchian de 
a-și determina singur propriul des
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MAREA BRITANIE: 

liste, la cauza păcii și socialismului.
S-a subliniat importanța direcți

ilor și acțiunilor comune convenite 
pentru ridicarea pe o nouă treaptă 
a relațiilor de colaborare economică 
dintre cele două țări. O deosebită 
importanță a fost acordată hotărîrii 
de a se crea o comisie specială gu
vernamentală româno-bulgară care 
va elabora Programul pentru adîn- 
cirea în continuare a cooperării și 
specializării în producție.

Au fost evidențiate năzuința sta
tornică de promovare continuă a co
laborării dintre statele balcanice și 
hotărîrea Bulgariei și României de 
a acționa și mai intens pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
liberă de arme nucleare și chimice, 
relevîndu-se că cei doi conducători 
s-au pronunțat pentru ținerea unei 
întîlniri la nivel înalt a țărilor bal
canice. ♦

elaborarea și adoptarea fără întîrzie- 
re a unei noi strategii care să per
mită soluționarea globală a crizei da
toriilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare, pe criterii și principii 
care să țină seama de nivelul de 
dezvoltare al țărilor debitoare, de 
posibilitățile lor de plată, cît și de 
eforturile care trebuie să le facă 
pentru asigurarea progresului lor e- 
conomic și social.

In luările lor de cuvînt, reprezen
tanții unui mare număr de state au 
subliniat că actualele inechități și 
distorsiuni din sistemul financiar și 
monetar internațional se repercutea
ză nefavorabil asupra economiilor 
și nivelului de viață din țările în 
curs de dezvoltare, confruntate cu 
mari dificultăți ca urmare a stării 
de subdezvoltare, decalajelor econo
mice și datoriilor, externe împovără
toare. După cum relatează agenția 
China Nouă, apare semnificativ pen
tru amploarea și implicațiile profun
de ale datoriilor externe ale țărilor 
sărace faptul că la actuala sesiune 
un număr de âO de state au prezentat 
propuneri concrete, în dezbaterile 
din Comisia pentru problemele eco
nomice și financiare, vizînd solu
ționarea chestiunii datoriilor externe, 
inclusiv în legătură cu anularea da
toriilor statelor celor mai puțin dez
voltate ale lumii.

De asemenea, reprezentanții unui 
mare număr de state au cerut redu
cerea dobînzilor, reeșalonarea rate
lor scadente, acordarea unor credite 
în condiții mal avantajoase pentru 
finanțarea programelor de dezvolta
re, precum și accesul neîngrădit al 
produselor țărilor sărace pe piețele 
statelor industrializate.

tin, informează agenția China Nouă. 
Rezoluția cere, de asemenea, ca toa
te statele lumii să se angajeze că se 
vor abține de la imixtiuni sau in
tervenții in treburile interne ale 
acestei țări. Documentul însărcinea
ză pe secretarul general al O.N.U. să 
urmărească îndeaproape situația din 
Kampuchia și să-și folosească in
fluența pentru a se ajunge la o re
glementare politică globală. De ase
menea, statelor sud-est-asiatice li se 
cere să intensifice eforturile pentru 
crearea unei zone de pace, libertate 
și neutralitate in regiune, după solu
ționarea politică a problemei.

Un agitat „sezon al congreselor"
putere ?“ — se întreba ziarul „Guar
dian" înaintea convenției acestui 
partid, de la- Brighton. Tocmai aceas
ta explică anunțarea de către liderul 
laburist Neil Kinnock a unei com
plete „revizuiri politice", care ar 
urma să cuprindă „întregul spectru 
al programului politic al mișcării la
buriste britanice". „Partidul — de
clara el in fața celor aproape 1 200 
delegați — trebuie să se schimbe 
pentru a fi puternic in viitor". Iar o 
condiție indispensabilă pentru ca la
buriștii să-și recapete eficiența și să 
revină la putere la inceputul anilor 
’90 — arăta Neil Kinnock — este să 
ofere o alternativă credibilă, ceea 
ce. potrivit presei londoneze, ar im
plica un șir de greutăți, ținîndu-se 
seama de faptul că in rîndurile la
buriștilor există mai multe tendințe, 
care cu greu ar putea fi aduse la 
un numitor comun.

în ceea ce-i privește pe liberali și 
social-democrați. care sperau să de
vină un „arbitru" al scenei politice 
britanice, aceștia și-au văzut mult 
diminuat rolul — liberalii dispunind 
in Camera Comunelor doar de 17 
mandate, iar social-democrații de 5. 
în aceste condiții, cele două partide 
văd ca unică șansă de supraviețuire 
și de creștere a ponderii lor fuziu
nea politică. Un asemenea mandat 
a fost dat atît conducerii liberale (de 
convenția partidului de la Harroga
te). cit și celei social-democrate (de 
conferința de la Portsmouth).

La Conferința de la Blackpool, 
conservatorii și-au manifestat sa
tisfacția pentru cel de-al trei
lea succes în alegeri și ca atare 
nu au vorbit de „schimbare", ci de 
„continuitate". Așa cum au subliniat 
primul-ministru Margaret Thatcher, 
ca și alți vorbitori ce au luat parte 
la dezbateri, argumentele pe plan 
economic ale acestei poziții sint re
zultatele actuale : un ritm de creș
tere de aproape trei la sută și o 
rată scăzută a inflației — de 4,2 la 
sută ; în același timp, pe plan so
cial s-a înregistrat o reducere a nu
mărului șomerilor, de la 13,6 la sută 
din forța de muncă la 11.2 Ia sută. 
Nu este însă mai puțin adevărat că

Pentru creșterea rolului parlamentelor in asigurarea 
păcii și colaborării în Europa

BANGKOK 15 (Agerpres). — Cu 
prilejul Conferinței Uniunii Inter
parlamentare, la Bangkok a avut loc 
întrunirea grupurilor parlamentare 
din Europa. S.U.A. și Canada.

Reprezentantul țării noastre a evi
dențiat atenția deosebită pe care o 
acordă Grupul român intensifică
rii contactelor pe plan bilateral și 
multilateral cu grupurile naționale 
din statele europene, S.U.A. și Ca
nada. Totodată, vorbitorul s-a refe
rit la continuarea menținerii de con
tacte strînse cu grupurile interparla
mentare din țările balcanice, în ve
derea convocării unei reuniuni 
interparlamentare balcanice consa
crate întăririi prieteniei, colaborării 
și păcii, transformării Balcanilor 
într-o zonă fără arme nucleare și 
chimice, fără baze și trupe străine.

În vederea unor acțiuni concrete
de dezarmare nucleară

0 propunere a Uniunii Sovietice
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Uniunea Sovietică a propus, in ca
drul sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., convocarea, după o pregăti
re prealabilă, a unei ședințe specia
le a Consiliului de Securitate, posi
bil la nivelul miniștrilor de exter
ne, pentru a discuta țelurile și sar
cinile legate de dezarmarea nuclea
ră, relatează agenția T.A.S.S.

Declarații ale secretarului de stat al S.U.A.
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

în cadrul unei întîlniri cu repre
zentanți ai presei, secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, a arătat 
că participanții la negocierile sovie- 
tp-americane de la Geneva au efec
tuat o muncă amplă pentru pregă
tirea acordului bilateral referitor la 
lichidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune.

„Și noi și Uniunea Sovietică am 
declarat unul celuilalt că vrem să 
realizăm un progres în problemele 
armamentelor strategice" — a arătat 
șeful diplomației americane, amin
tind că, în acest sens, ■ s-au realizat 
multe la întilnirea sovleto-america- 
nă la nivel înalt de la Reykjavik.

Spre Îmbunătățirea relațiilor Est-Vest
Declarația guvernamentală a cancelarului vest-german

BONN 15 (Agerpres). — în decla
rația guvernamentală făcută în Bun
destag cu privire la starea națiunii, 
cancelarul veșt-german, Helmut 
Kohl, a abordat și o serie de pro
bleme internaționale actuale, inclu
siv aspectele legate de procesul de
zarmării.

înțelegerea de principiu dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la lichi
darea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune și a celor opera- 
tiv-tactice — a menționat vorbitorul 
— reprezintă o „deschidere fără pre
cedent" pe calea dezarmării. El și-a 
exprimat încrederea că acest prim 
acord în domeniul dezarmării va fi 
semnat încă în acest an și va con
stitui un punct de cotitură spre îm
bunătățirea relațiilor Est-Vest, va

Pentru soluționarea negociată a situației 
' din Cipru

OTTAWA 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, a subliniat, în cadrul conferin
ței la nivel înalt a Commonwealthu- 
lui de Ia Vancouver, că demilitariza
rea Ciprului și extinderea mandatu
lui forței O.N.U. din insulă vor crea 
condițiile, pentru cele două comuni
tăți cipriote, de a-și rezolva singure 
problema internă, fără intervenții 
din afară. în context, el a chemat 

procentajul celor fără de lucru ră
mîne in continuare unul din cele mai 
ridicate din Europa occidentală. Pe de 
altă parte, în conferință s-a insistat 
pentru continuarea diminuării aloca
țiilor destinate sistemelor de ocroti
re a sănătății. învățămînt și asigu
rări sociale, ca și a procesului 
de deznaționalizare a celor mai im
portante concerne sau chiar sectoare 
ale economiei. Tocmai aceste aspec
te au determinat formularea unor 
critici severe din partea sindicatelor 
și a partidelor de opoziție, care sub
liniază că aceasta va însemna în
răutățirea situației păturilor mijlocii, 
pauperizarea continuă a celor mai 
sărace sectoare ale populației, creș
terea șomajului.

Fapt este că. in ciuda atmosferei 
euforice, la conferința conservatori
lor s-au auzit și glasuri care, pe 
lingă „continuitate", au vorbit și 
despre „înnoire", subliniindu-se că 
pentru a pregăti „a patra victorie în 
alegeri" este nevoie de „idei noi", de 
„acțiuni noi".

Cum era și de așteptat. în condi
țiile in care pe plan mondial se de
gajă tot mai insistent posibilitatea 
ajungerii la acorduri în domeniul 
dezarmării, capitolul „politica de a- 
părare" a ocupat un ioc deosebit de 
important in dezbaterile de Ia con
ferințele din acest an. Astfel. Con
gresul Sindicatelor Britanice (T.U.C.) 
desfășurat in prezența a peste 1 000 
delegați, reprezentînd mai bine de 
9 milioane de membri, s-a pronunțat 
cu hotărîre pentru o politică de pace 
și dezarmare, de lichidare a armelor 
nucleare, urmînd ca fondurile eli
berate să fie canalizate spre redre
sarea unor importante sectoare ale 
industriei, aflate în dificultate, crea
rea de noi locuri de muncă. îmbu
nătățirea situației pe plan social și 
sanitar.

După cum se știe, partidul liberal 
a adoptat. încă de la precedenta con
ferință. o moțiune în favoarea „re
nunțării treptate la forța nucleară 
defensivă britanică". $i laburiștii, 
tot anul trecut, s-au pronunțat cu o 
mare majoritate de voturi în fa
voarea renunțării la armele nuclea
re și adoptarea de măsuri de dezar

Reprezentantul român a relevat 
preocupările constante în ansamblul 
activității externe a țării noastre 
pentru înfăptuirea securității și 
cooperării pe continentul european, 
în context, el a arătat că Grupul 
român va face tot ceea ce va depin
de de el pentru ca cea de-a Vil-a 
Conferință interparlamentară pe pro
blemele cooperării și securității în 
Europa, care va avea loc la Bucu
rești. în 1989 — Anul centenarului 
Uniunii Interparlamentare — să re
prezinte un nou și important mo
ment în eforturile întreprinse de 
parlamentele statelor participante la 
C.S.C.E., de Uniunea Interparlamen
tară în direcția înfăptuirii idealuri
lor nobile ale păcii, securității și 
colaborării pe continentul european.

Această propunere a fost făcută 
de Vladimir Petrovski, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., în ședința Comitetului 
pentru problemele politice și pentru 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. Acesta a arătat că în cadrul 
ședinței respective ăr putea fi stabi
lite măsuri concrete pentru eli
berarea lumii de arma nucleară.

în legătură cu afirmațiile unor 
cercuri occidentale că, în cazul li
chidării rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a celor operativ-tac- 
tice, precum și al reducerii cu 50 la 
sută a arsenalelor strategice ale 
S.U.A. și U.R.S.S.. Europa occiden
tală ar rămîne „fără apărare", se
cretarul de stat a afirmat că mai 
rămîn încă „foarte multe" arme nu
cleare.

George Shultz a reafirmat, pe de 
altă parte, poziția americană pri
vind continuarea exploziilor nuclea
re atît timp cît există arme ato
mice. arătînd că S.U.A. sint gata, 
deocamdată, să negocieze doar „pași 
în vederea controlului asupra expe
riențelor nucleare".

pune bazele unui proces îndelungat 
de întărire a încrederii.

Relevind că raporturile Est-Vest 
nu trebuie -să se limiteze doar la 
sfera dezarmării și Controlului asu
pra înarmărilor, cancelarul Kohl a 
subliniat necesitatea extinderii dia
logului politic între state în căutarea 
de noi forme de colaborare pe plan 
economic, științific, tehnic, cultural 
și în alte domenii.

Un loc important în cadrul decla
rației guvernamentale a fost acordat 
relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G. S-a 
evidențiat că în ultima vreme pe 
acest plan s-au înregistrat succese, 
fapt demonstrat și de recenta vizită 
oficială in R.F.G. a lui Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane.

țările membre ale Commonwealthu- 
lui să sprijine eforturile de rezolva
re pe cale negociată a problemei ci
priote în conformitate cu rezoluțiile 
pertinente ale O.N.U.

Președintele Kyprianou s-a referit 
în continuare Ia alte probleme in
ternaționale, pronunțindu-se pentru 
rezolvarea stărilor de conflict din 
Orientul Mijlociu, Africa australă, 
a conflictului iraniano-irakian.

mare nucleară unilaterală. Această 
poziție a fost reconfirmată la confe
rința laburistă din acest an. în plus, 
numeroși vorbitori au chemat guver
nul conservator ca. în perspectiva 
semnării acordului sovieto-ameri- 
can privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și operativ 
tactice, să ia inițiativa renunțării la 
propriul arsenal nuclear.

Dar la conferința conservatorilor 
asemenea glasuri nu s-au făcut au
zite. în acest domeniu partidul ne- 
venind cu nici un fel de „idei noi". 
Dimpotrivă, delegații conservatori 
s-au pronunțat pentru vechea poli
tică de menținere și extindere a ar
senalelor nucleare britanice. Ideea 
menținerii forței de „descurajare pro
prii" s-a regăsit practic în multe 
cuvintări, ceea ce oglindește, fără 
îndoială, servitutile vechiului mod 
de gîndire politică, tributar concep
țiilor perimate și atit de primej
dioase care consideră că existența 
armelor nucleare este unica garanție 
a păcii. In cuvîntarea rostită la 
conferință, ministrul apărării. Geor
ge Younger, a și anunțat că guver
nul a comandat în S.U.A. un al doi
lea submarin „Trident". Ia prețul 
de 425 milioane lire sterline (688 mi
lioane dolari). Și aceasta in condi
țiile în care în rîndurile delegațiilor 
la conferință fuseseră difuzate ma
nifeste ale demonstranților pentru 
pace, prin care se cerea cabinetului 
conservator renunțarea la achizițio
narea de submarine și rachete nu
cleare „Tridept". încetarea progra
mului de modernizare a armelor 
convenționale și lichidarea bazelor 
militare ale S.U.A. din Marea Bri
tanie.

Sint cerințe pe care le împărtășesc 
largi cercuri ale opiniei publice bri
tanice. De altfel, chiar in timpul 
„sezonului congreselor" un sondaj 
de opinie arăta că majoritatea zdro
bitoare a populației se pronunță 
pentru renunțarea la armele nu
cleare, ceea ce ar corespunde inte
reselor vitale ale păcii, deopotrivă 
în țară și în lume.

Nicolae P1OPEANU

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 15 (Agerpres). — Uni

tăți ale contingentului nepalez din 
cadrul forței interimare a O.N.U. 
din Liban (U.N.I.F.I.L.) au preluat, 
în sudul Libanului, poziții într-un 
sector de munte de la marginea 
așa-zisei zone de securitate, aban
donate de trupele Israeliene și „Ar
mata Sudului Libanului", au anun
țat forțe libaneze de securitate. Zo
na respectivă fusese ocupată de Is
rael în 1979.

Retragerea forțelor israeliene a 
fost precedată de noi acțiuni ale 
luptătorilor libanezi de rezistență 
împotriva ocupației. în ultimele ci- 
teva zile, cinci militari israelieni 
au fost uciși sau răniți în urma 
atacurilor patrioților libanezi în re
giunea Bent Jbail. Retragerea forțe
lor israeliene și ale A.S.L. urmează 
unui protest sever adresat autorită
ților israeliene de comandantul
U.N.I.F.I.L., Gustav Hagglund, în le
gătură cu recenta ucidere a unui 
militar nepalez după un atac al 
A.S.L.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres) 
— Libanul a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, o scrisoare prin care cere 
Consiliului de Securitate să adopte 
măsurile necesare în scopul de a 
preveni violarea în continuare de 
către Israel a Spațiului aerian liba
nez și bombardarea nediscriminată 
a satelor și orașelor Libanului. Do
cumentul menționat precizează că, 
de la începutul acestui an, forțele 
israeliene au întreprins 23 de rai
duri aeriene asupra teritoriului li
banez. In cea mai recentă opera
țiune de acest fel împotriva taberei 
de refugiați de la Ain El Hiloue, 
și-au pierdut viața peste 50 de per
soane, iar alte 100 au fost rănite.

BEIRUT 15 (Agerpres). — In 
cursul unei întîlniri între repre
zentanți ai organizațiilor palesti
niene și ai mișcării libaneze Amal 
s-a convenit asupra unor noi mă
suri de natură să pună capăt reiz- 
bucnirii ciocnirilor dintre cele două 
părți în zona taberelor de refugiați 
palestinieni din Liban. După cum 
transmite agenția QNA. s-a căzut 
de acord asupra unei încetări gene
rale a focului, cu efect imediat. De 
asemenea, părțile au convenit asu
pra încetării campaniilor ostile de 
presă îndreptate una împotriva ce
leilalte.

S-a anunțat că reprezentanții ce
lor două părți se vor reuni din nou 
vineri pentru definirea pozițiilor din 
care combatanții palestinieni vor 
trebui să se retragă, din regiunea 
de la est de Saida, și pentru stabi
lirea forțelor ce urmează să fie am
plasate de-a lungul liniilor de dezan
gajare.

„Sistemul de apartheid 
în R.S.A. trebuie abolit.!“
PRETORIA 15 (Agerpres). — In 

orașul sud-african Capetown a fost 
dat publicității programul politic al 
noii grupări „Mișcarea Democratică 
Națională" (N.D.M.), la care au ade
rat personalități din opoziția albă. 
Acest document reclamă de urgență 
abolirea sistemului de apartheid și 
schimbări structurale în Africa de 
Sud. Totodată, se relevă că N.D.M. 
se pronunță pentru drepturi egale în 
întreaga societate sud-africană, pen
tru respectarea drepturilor funda
mentale ale omului, folosirea resur
selor naturale în interesul tuturor, 
precum și pentru o redistribuire 
dreaptă a bogățiilor și venitului na
țional.

PRETORIA 15 (Agerpres). — For
țele militare aeriene ale Africii de 
Sud au înființat o nouă bază în 
nordul țării — a anunțat ministrul 
apărării în guvernul rasist de la Pre
toria, Magnus Malan. El a declarat 
că înființarea noii baze are ca scop 
să sprijine acțiunile de luptă dincolo 
de frontierele țării. în alți termeni, 
aceasta înseamnă noi acțiuni agresi
ve împotriva statelor africane veci
ne din „prima linie" sub vechiul pre
text al „infiltrării unor elemente ce 
provoacă acte de violență în R.S.A."

LUSAKA 15 (Agerpres). — Zam
bia va acorda, in continuare, între
gul său sprijin mișcării antiapartheid 
din R.S.A. și luptei de eliberare na
țională din Namibia, în ciuda faptu
lui că regimul de la Pretoria. și-a 
intensificat actele de destabilizare 
— a declarat, la Lusaka, secretarul 
general al Partidului Unit al Inde
pendenței, Naționale, Grey Zulu. El 
a arătat că țara sa se află într-o po
ziție vulnerabilă ca urmare a faptu
lui că primește pe teritoriul său re
fugiați politici, act care decurge, 
insă, din solidaritatea autorităților 
de la Lusaka cu cauza dreaptă a ce
lor ce luptă pentru emancipare poli
tică. socială și națională in Africa 
australă.

ILE DE PRESA
e scurt

VIZITĂ. După o ultimă rundă 
• de convorbiri avute cu regele 
IBaudouin al Belgiei, Erich Honec

ker, președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, și-a înche
iat joi vizita oficială efectuată 

Itimp de trei zile în capitala bel
giană, informează agenția A.D.N. 
In cadrul convorbirilor au fost 

! abordate probleme ale relațiilor bi
laterale și aspecte privitoare la 
consolidarea destinderii și apărarea 

I păcii. Cu prilejul vizitei a fost 
semnat un program pe termen lung 
de cooperare economică, indus
trială și tehnologică.

I
 DIALOG. Intr-un interviu acor

dat ziarului „Al Thawra", din

I
 Sanaa, ministrul pentru problemele 

unificării al R.A. Yemen, Yahiyeh 
Hussein, a afirmat că în prezent 
se desfășoară convorbiri între ofi-

I
cialități ale țării sale și R.D.P. 
Yemen pentru a se transfera par
lamentelor celor două țări proble- 
Ima unificării, precum și ideea unui 
referendum pe această temă. După 
cum a declarat el, un Yemen uni
ficat poate fi realizat numai pe căi 

I pașnice și democratice, printr-un
dialog frățesc între reprezentanții 
celor două Yemenuri.

DECIZIE. Comitetul Central Por-
■ manent al Koumintangului din 

Taiwan a decis să permită unor

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
TĂRII NOASTRE

MOSCOVA 15 (Agerpres). — S. 
Morcovescu transmite : Sub aus
piciile Uniunii asociațiilor de 
prietenie ți legături culturale cu 
străinătatea și ale conducerii Mu
zeului central de stat pentru cul
tură muzicală „M.I. Glinka", la 
Moscova a fost organizată o mani
festare culturală consacrată împli
nirii a 100 de ani de la nașterea 
cunoscutului dirijor român George 
Georgescu și a 70 de ani de la 
nașterea renumitului pianist ro
mân Dinu Lipatti.

In cuvlntările rostite cu acest 
prilej au fost evocate viața și ac
tivitatea celor doi reprezentanți de 
frunte ai vieții muzicale româ
nești.

Participanții au audiat înregis
trări de muzică clasică în inter
pretarea celor doi muzicieni.

CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — O manifestare culturală 
dedicată României a fost, organi
zată la Facultatea de științe poli
tice și sociale din cadrul Universi
tății Naționale Autonome din 
Mexic.

Apel la continuarea dialogului național in Nicaragua
MANAGUA 15 (Agerpres). — Ni

caragua înaintează ferm pe calea 
unei democrații autentice, deschisă 
de victoria revoluției populare san- 
diniste — a declarat președintele ță
rii, Daniel Ortega Saavedra, în 
cursul unei ceremonii desfășurate la 
Managua, transmite agenția T.A.S.S. 
Subliniind unitatea politică a Direc
țiunii Naționale a Frontului Sandi- 
nist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), 
el a lansat, totodată, partidelor de 
opoziție apelul de a continua dia
logul național inițiat de guvern. în 
contextul acordurilor de pace sem
nate Ia intîlpirea la nivel înalt cen- 
troamericană „Esquipolas II".

Evoluția conflictului
d

KUWEIT 15 (Agerpres). — In le
gătură cu atacul efectuat de o ve
detă iraniană asupra petrolierului 
„Sungari", care naviga sub pavilion 
liberian în apele sale teritoriale. Ku
weitul a adresat mesaje secretaru
lui general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, secretarului general al 
Ligii Arabe. Chedli Klibi, și Orga
nizației Conferinței Islamice, a anun
țat agenția KUNA. în mesaje se 
subliniază necesitatea întreprinderii 
de eforturi pe plan internațional 
pentru preintimpinarea unor astfel 
de acte.

KUWEIT 15 (Agerpres). Intr-o de
clarație publicată de ziarul „Al 
Ittihad" din Abu Dhabî, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar,, a informat că va invita

Consultări ale Consiliului
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager

pres). — Joi au avut loc consultări 
ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U. consacrate reglementării po
litice a conflictului militar iraniano- 
irakian. Membrii Consiliului au con
venit ca secretarul general al O.N.U. 
să-și continue eforturile în vederea 
aplicării rezoluției 598 a acestui or
ganism al O.N.U., care stipulează 
încetarea focului intre cele două 
părți in conflict.

„întărirea unității țărilor lumii a treia este o cerință 
a progresului lor economic și social"

KUWEIT 15 (Agerpres). — Țările 
„lumii a treia" trebuie să înceteze 
conflictele dintre ele și să se uneas
că. obligind astfel statele industria
lizate să ia în considerare proble
mele cu care sint confruntate — a 
declarat Julius Nyerere. președin
tele Comisiei Sud-Sud pentru inten
sificarea cooperării dintre țările in 
curs de dezvoltare. El a apreciat că 
atît timp cît Sudul nu își organi
zează forța, Nordul nu va acorda 
atenția cuvenită problemelor sale, 
întrucit actuăla stare de lucruri con
vine țărilor industrializate.

DAKAR 15 (Agerpres). — Pgrtici- 
panții la colocviul „Dezvoltarea și 
democrația in Africa", organizat de 
Internaționala Socialistă, in capitala 

compatrioți din Taiwan să-și vizi
teze rudele din țara-mamă — 
anunță agenția China Nouă, într-o 
știre din Hong Kong.

PROTOCOL. La Ulan Bator a 
fost semnat protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plățile 
pe anul 1988 între R.P. Mongolă și 
R.S.F. Iugoslavia. Documentul sta
bilește direcțiile concrete d.e acțiu
ne privind colaborarea dintre cele 
două țări.

NEGOCIERI. Președintele Fi- 
lipinelor, Corazon Aquino, a anun
țat că guvernul său este gata să 
reia negocierile cu conducerea 
Frontului Național Democratic. în
trerupte în luna februarie, asppra 
căilor de. soluționare a problemei 
insurgenței și încheierii unui ar
mistițiu. Corazon Aquino a reafir
mat angajamentul său pentru pro
cesul de reconciliere.

RELAȚII. Tunisia a hotărît să 
restabilească relațiile cu Marea Ja- 
mahirie Arabă Libiană Populară 
Socialistă, la nivel consular — a 
anunțat agenția T.A.P.. citată de 
agențiile KUNA și A.P.S. Relațiile 
dintre cele două țări au fost rupte 
de Tunisia în septembrie 1985.

DEMONSTRAȚII. Mii de per
soane au luat parte, in orașul Bre

In cuvintul său,, prof. univ. An
tonia Camarena Rodriguez a apre
ciat politica externă a României și 
a elogiat inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu puse in slujba 
rezolvării echitabile, pțin nego
cieri, a problemelor majore ale lu
mii contemporane.

Prof. univ. Jose Balanzario Za- 
morate a prezentat o expunere a- 
supra istoriei poporului român, a 
vorbit despre peisajul românesc.

NEW DELHI 15 (Agerpres). — 
Postul . central al televiziunii in
diene a transmis filmul documen
tar românesc „Contribuția Româ
niei la programul U.N.I.C.E.F. pri
vind dezarmarea". Evidențiind nu
meroasele inițiative românești de
dicate păcii și dezarmării, filmul 
a prezentat telespectatorilor in
dieni contribuția pe care poporul 
nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist. Român, a secretarului 
său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o aduce la edu
carea tinerei generații in spiritul 
idealurilor de pace, prietenie și 
înțelegere între popoare.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Indiferent de reușita sau eșecul pla
nului de pace în America Centrală. 
Administrația S.U.A. va menține ce
rerea sa de 'alocare a 270 milioane 
de dolari in favoarea forțelor con
trarevoluționare antisandiniste, in
formează agenția A.D.N. Secretarul 
de stat american. George Shultz, a 
declarat Comitetului pentru afaceri 
externe al Camerei Reprezentanților 
că. în eventualitatea în care planul 
semnat de cei cinci șefi de stat cen- 
troamericani se va solda cu înce
tarea focului pînă la data de 7 no
iembrie. fondurile solicitate la Con
gres vor fi folosite pentru așa-nu- 
mita „reintegrare" a contrarevoluțio
narilor.

dintre Iran și Irak
Irakul și Iranul la New York pentru 
negocieri în vederea reglementării 
conflictului dintre cele două țări, 
transmite agenția China Nouă. El a 
spus că a luat această decizie după 
primirea unor recomandări din par
tea Consiliului de Securitate. Javier 
Perez de Cuellar a spus că nivelul 
reprezentării părților va depinde de 
cele două guverne și că negocierile 
ar putea începe prin intermediul 
ambasadorilor lor la O.N.U. Secre
tarul general al O.N.U. a adăugat că 
atît Irakul cît și Iranul au fost de 
acord cu liniile generale pe care el 
Ie-a propus, exprimîndu-și speran
ța că cele două țări vor adera mai 
intîi Ia rezoluția 598 a Consiliului 
de Securitate, ce stipulează o înce
tare imediată a ostilităților.

de Securitate al O.N.U.
In cadrul unei conferințe de pre

să, secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a declarat că 
se va întilni din nou cu reprezen
tanții permanenți ai Iranului și Ira
kului la Națiunile Unite, cărora le 
va propune un plan mai detaliat de
cît cel prezentat in urmă cu o lună, 
în cadrul convorbirilor pe care le-a 
avut la Teheran și Bagdad, vizind 
aplicarea rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate.

Senegalului, și-au exprimat „grava 
neliniște" față de atitudinea anumi
tor instituții financiare internațio
nale in ceea ce privește „lumea a 
treia" — informează agenția PANA.

Peter Jankowitsch, din partea 
Partidului Socialist din Austria, co
președinte al colocviului, a declarat, 
in cadrul unei conferințe de presă, 
că atitudinea organismelor finan
ciare internaționale echivalează cu 
un dictat în politica economică a ță
rilor sărace ale lumii. El a subliniat 
că, în aceste condiții. Internaționala 
Socialistă își va intensifica efortu
rile pentru a se ajunge la norme 
mai 'juste în sfera relațiilor econo
mice internaționale și va acționa 
pentru promovarea dialogului Nord- 
Sud.

men. la demonstrații ample, cerind 
guvernului de la Bonn să interzică . 
activitatea grupurilor neonaziste 
din R.F.G. Manifestațiile au avut I 
loc cu ocazia deschiderii sesiunii 
parlamentului de land, unde la a- I 
legerile din luna septembrie un loc | 
a revenit reprezentantului unei 
grupări neonaziste. i

CIOCNIRI. După cum informea- | 
ză agențiile Press Trust of India 
și Lankapuvath, in orașul srilan- | 
kez Jaffna au avut loc, în ulti
mele zile, ciocniri puternice intre 
combatanții tamili și efectivele . 
„forței indiene de menținere a pă- I 
cii“ în Sri Lanka. Cele două surse I 
menționează că in cursul luptelor 
57 de soldați indieni și-au pierdut 
viața și alți 225 au fost răniți. Au | 
fost uciși 280 de tamili, numărul 
răniților în rindul acestora nefiind > 
cunoscut.

MANEVRE. UniUți ale forțe
lor armate din șase state membre 
ale N.A.T.O. au inceput în Marea 
Mediterană manevrele denumite 1
codificat ..Deterrent Force 87". in- .
formează agenția A.D.N. La aceste I
exerciții militare, care vor dura I
pînă la 14 noiembrie, -vor partici
pa zeci de mii de militari și sute | 
de nave, avioane și elicoptere de 
luptă.

REPRESIUNI. Poliția regimului I 
sud-coreean a folosit gaze lacrimo- I 
gene împotriva participanților la 
un miting al studenților din Seul. I 
Mitingul a fost organizat in me
moria unei victime a represiunilor 
polițienești. în pofida acestei in- i 
tervenții brutale, un grup de 200 de 
tineri au hotărît să continue ac
țiunea prin organizarea unei greve. .
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„Sezonul congreselor" din Marea 
Britanie. care s-a încheiat prin con
venția națională a partidului con
servator. de guvernămint. a cunos
cut anul acesta evoluții inedite. 
După cum se știe, potrivit tradiției 
conferințele principalelor partide 
politice britanice, cărora li se adau
gă Congresul Uniunii sindicatelor —
T.U.C. — se desfășoară, in fiecare an 
în septembrie și în prima jumătate 
a lunii octombrie. De-a lungul de
ceniilor. aceste forumuri politice au 
avut o desfășurare „standard", s-ar 
putea spune stereotipă, partide
le de opoziție criticînd formația po
litică guvernamentală pentru a nu-și 
fi înfăptuit promisiunile făcute îna
inte de a ajunge la putere, iar a- 
ceasta din urmă subliniindu-și, dim
potrivă, succesele și invinuind 
pentru eventualele dificultăți opo
ziția. respectiv pozițiile sale apre
ciate ca neconstructive.

Anul acesta însă, deși s-au păs
trat multe aspecte și tonalități ale 
practicilor din trecut, s-au evidențiat 
și aspecte mai deosebite, mai ales în ce 
privește convențiile partidelor de opo
ziție. Profund șocate de insuccesul în
registrat in alegerile de la 11 iunie, ca 
și de faptul că partidul conservator 
a obținut cea de a treia victorie con
secutivă. fapt neobișnuit în istoria 
parlamentarismului britanic din ul
timul secol, partidele laburist, libe
ral și social-democrat s-au văzut in 
situația de a-și „regîndi" nu numai 
platformele electorale, dar și pro
gramele lor politice în ansamblu. De 
aceea, pentru opoziție „sezonul con
greselor" s-a desfășurat sub semnul 
unei atitudini autocritice, apreciind 
rezultatele scrutinului nu atît prin 
prisma capacității conservatorilor de 
a atrage electoratul prin diverse 
promisiuni, cît mai ales prin eșecul 
propriu de a veni in fața cetățenilor 
cu programe care să răspundă in cît 
mai mare măsură nevoilor celor 
multi.

Cel mai afectat dintre partidele de 
opoziție a fost, desigur, cel laburist, 
care, in actuala Cameră a Comune
lor. are cu 147 locuri mai puține de- 
dt conservatorii. „Vor mai fi capa
bili laburiștii să ajungă vreodată la


