
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14 064 Duminică 8 noiembrie 1987 6 PAGINI —50 BANI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a asistat la parada militară și demonstrația oamenilor 
muncii organizate cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, aflat Ia Moscova în fruntea 
unei delegații de partid și de stat, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., a Prezi
diului Sovietului Suprem și a Con
siliului de Miniștri ale U.R.S.S. 
pentru a participa la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 70-a aniversa
re a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a asistat sîmbătă, 7 no
iembrie, la parada militară și de
monstrația oamenilor muncii din 
Piața Roșie.

In tribuna Mausoleului din Piața 
Roșie se aflau M. S. Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
membrii și membrii supleanți ai Bi
roului Politic, secretarii C.C. al 
P.C.U.S., alți conducători de partid 
și de stat sovietici și șefii unor de
legații de peste hotare.

în tribuna Mausoleului a luat 
loc, de asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alături de con
ducătorii de partid și de stat so
vietici și șefii delegațiilor de peste 
hotare. De asemenea, la paradă și 
demonstrație au asistat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Confltetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului. Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Erau prezențl veterani ai P.C.U.S. 
și ai revoluției, vechi militanți ai 
partidului și statului sovietic, frun
tași în producție, oameni de știință, 
artă și cultură, conducători ai orga
nizațiilor de sindicat, de tineret și 
femei, numeroși oaspeți de peste ho
tare, inclusiv din țara noastră, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Moscova, atașați militari și cores
pondenți ai presei străine.

In marea piață, împodobită sărbă
torește cu drapelele partidului co
munist și statului sovietic, cu pan
carte și panouri uriașe care marchea
ză împlinirea a șapte decenii de la 
triumful istoric al revoluției socia
liste, erau aliniate, pentru tradițio
nala paradă, unități reprezentînd di
ferite genuri de arme din garnizoana 
Moscova.

General de armată D. Iazov, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării 
al U.R.S.S., a rostit o alocuțiune de 
la tribuna Mausoleului.

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

Conducere economică eficientă prin optimizarea deciziei
O dată cu intrarea în ultimele 

două luni ale anului — perioadă de 
importantă maximă, hotăritoare pen
tru îndeplinirea sarcinilor economi
ce pe întregul an — eforturile fac
torilor de conducere din ministere, 
centrale și întreprinderi de a în
cheia cu rezultate cit mai bune 
acest an, de a pregăti pe cel viitor, 
se materializează" și trebuie să se 
materializeze atît în decizii operati
ve, curente, cit și în decizii ce vi
zează perspectiva, „Să se acorde 
mai multă atenție bunei func
ționări a consiliilor oamenilor 
muncii, — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. — care trebuie să se 
întrunească cel puțin o dată pe lună 
și să dezbată in mod temeinic pro
blemele activității din fiecare unita
te". Iată o cerință pe cit de con
cretă, pe atît de clar exprimată, vi- 
zînd, în esență, necesitatea perfec
ționării actului de conducere econo
mică exercitat de aceste importante 
organisme ale autoconducerii munci
torești.

Modalitatea principală prin care 
organele de conducere colectivă exer
cită actul conducerii economice o 
constituie, cum bine se știe, deciziile 
pe care acestea le adoptă în procesul 
activității cotidiene. Dacă ne pro
punem să insistăm asupra cîtorva 
dintre ele o facem pentru că, așa 
cum s-a subliniat și la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., există o 
relație directă, de intercondiționare, 
intre stilul de conducere, intre capa
citatea consiliilor oamenilor muncii 
de a sesiza problemele și de a adop
ta decizii eficiente, cu bătaie mai 
scurtă sau mai lungă, și rezultatele 
obținute de colectivele de muncă. 
Iar pentru ca acestea să fie cit mai 
bune, cit mai eficiente, în actul de
ciziei trebuie parcurse cîteva etape 
distincte.

Prima și cea mai importantă o 
constituie calitatea analizelor efec
tuate de consiliile oamenilor mun
cii. Calitate ce se exprimă, cum 
apreciază specialiștii in știința con
ducerii, prin citeva cerințe obligato
rii : 1) prin furnizarea de informații 
prompte și corecte ; 2) prin afirma
rea unei atitudini clare și comba
tive față de factorii care au generat

A'urmat parada "militată."
în continuare, prin fața tribunelor 

au trecut zeci de mii de participant 
la demonstrația oamenilor muncii — 
reprezentanți ai unor întreprinderi 
industriale de prestigiu, ai unor 
mari șantiere de construcții, lu
crători din agricultură, reprezen
tanți ai instituțiilor științifice și 
de invățămint din Moscova. De
monstrația, care s-a desfășurat sub 
semnul hotărîrii oamenilor mun
cii sovietici de a transpune în viață 
obiectivele stabilite de Congresul al 
XXVII-lea al P.C.U.S., a constituit 
un moment de cea-mai înaltă sem
nificație în seria de manifestări 
consacrate celei de-a 70-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

neajunsurile ; 3) prin stabilirea unor 
soluții profunde pentru Îndreptarea 
stărilor de lucruri negative.

Cine parcurge cu răbdare anali
zele efectuate de organele operati
ve ale autoconducerii muncitorești 
— consiliile oamenilor muncii — 
poate constata cu ușurință că în 
multe cazuri aceste cerințe se tes- 
pectă in totalitate. Iar viața demon
strează că in aceste cazuri există o 
relație aproape perfectă între pro
funzimea analizelor efectuate asu
pra diferitelor probleme majore cu 
care se confruntă unitățile și rezul
tatele obținute. Am putea oferi — 
spre argumentare — zeci de exem
ple. Nu e nevoie s-o facem, pentru 
că ele au o adresă cunoscută : mul
te, foarte multe din unitățile frun
tașe.

Atîta vreme însă cit există și fe
nomenul invers — unități care obțin 
și rezultate necorespunzătoare, care 
au restanțe la indicatorii eco
nomici, care înregistrează efi
ciență scăzută — există, indiscuta
bil. și analize care nu respectă nici 
una din cerințele amintite mai sus, 
menite să le confere conținut și ati
tudine, și care nu constituie nici 
cea mai subțire bază pentru adopta
rea unor decizii eficiente. Ceea ce 
surprinde la analiza acestor... anali
ze este tehnica prin care se evită — 
pentru că e vorba de o adevărată 
tehnică — antrenarea (de ce se uită 
uneori că aceasta este esența auto
conducerii muncitorești 7) acelor 
forțe și pîrghii care ar putea asigura 
din start conținut și eficientă anali
zelor, premise efective pentru adop
tarea unor decizii caDabile efec
tiv să rezolve problemele cu

Pentru recolte mari în anul viitor 
ARĂTURI ADÎNCI PE TOATE SUPRAFEȚELE!

ÎN PAGINA A III-A : Relatări de la corespondenții noștri din județele Buzău, 
Vaslui și Mehedinți

Recepția de la Kremlin
MOSCOVA 7 (Agerpres). — în 

după-amiaza zilei de simbătâ. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și membrii dele
gației române de partid și de stat 
au participat la recepția oferită de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Prezi
diul Sovietului Suprem și Consiliul 
de Miniștri ale U.R.S.S. în palatul 
Congreselor de la Kremlin cu pri
lejul celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Au participat tovarășii Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Andrei Gromiko, pre

rente și de perspectivă, în ce constă 
această „tehnică" ? Simplu ! In pla
nurile de activitate ale consiliilor 
oamenilor muncii se stabilesc, de re
gulă. teme bune, majore, care, la o 
scurtă privire, oferă imaginea unei 
abordări la obiect, profunde, ca
pabile de decizii eficiente. Ceea ce 
ar trebui să se și întîmple dacă dru
mul de la plan la materializare s-ar 
desfășura firesc. Dacă investigațiile 
pentru abordarea temelor respective 
ar fi făcute de comisiile pe domenii 
ale consiliilor oamenilor muncii, de 
alți specialiști, pe baza unei tema
tici bine stabilite și coordonată de 
către directorii întreprinderilor, de 
către președinții consiliilor oameni
lor muncii sau de către alți membri 
ai acestor organe. Or, datele concre
te aje multora din analizele efec
tuate în reuniunile acestor organe 
se abat de la aceste principii — și 
legale și democratice — adoptînd 
metoda unei așa-zise simplificări in 
favoarea operativității elaborării 
materialelor ce urmează a fi exami
nate. O bună parte din materialele 
analizate de consiliile oamenilor 
muncii sint elaborate de cadre 
din serviciile sau compartimente
le care poartă răspunderea coor
donării pe linie profesională a 
problemelor ce fac obiectul analizei. 
Cit de exacte sint informațiile oferi
te. ce atitudini ferme promovează 
ele față de neajunsuri, cît de nume
roase și de profunde sint soluțiile 
propuse este ușor de imaginat atita 
vreme cit ele sint emise de cei care 
se află primii la originea nerezolvă- 
rii problemelor. Nu mai trebuie de
monstrat că asemenea analize abun
dă mai mult în justificări, in îngro- 

ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem. Nikolai Rijkov, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți conducă
tori ai partidului și statului sovietic.

Erau prezente delegațiile străine 
aflate la Moscova la festivitățile 
consacrate evenimentului sărbătorit.

Mihail Gorbaciov a rostit un 
cuvint de salut.

Cuvintulde răspuns a fost rostit 
de Nguyen Van Linh. secretar ge
neral al C.C. al P. C. din Vietnam.

In timpul recepției. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu tovarășul Mihail Gorba
ciov. cu alți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat a Uniunii So
vietice, cu conducătorii unor delega
ții din diferite țări.

șarea greutăților obiective. în’ ară
tarea cu degetul spre alții, și mai 
puțin* în atitudini ferme față de 
cei care se fac răspunzători de 
proliferarea neajunsurilor. Așa se 
explică faptul că, practic, multe 
din analizele efectuate de con
siliile oamenilor muncii, elabora
te în maniera descrisă mai sus, nu 
întrunesc: condiția unei examinări 
temeinice și responsabile a proble
melor supuse atenției organelor ope
rative ale autoconducerii muncito
rești și nu oferă elemente pentru 
adoptarea unor decizii eficiente.' 
Așa se explică faptul că probleme 
majore, înscrise o dată, de două ori, 
de trei și chiar de mai multe ori pe 
agenda de lucru a acestor organe, 
prin tergiversarea rezolvării lor, de
vin treptat probleme insolubile sau 
care, cel puțin o vreme, creează un 
adevărat „balast" pentru activitatea 
unităților respective. Prin urmare,’ 
analizele, chiar mai puține la nu
măr, trebuie temeinic pregătite, 
îneît să investigheze în profunzime 
cauzele și să fie în măsură, pe baza 
acestor investigații, să determine 
decizii menite să contribuie la opti
mizarea conducerii, a procesului de 
producție in toate laturile lui.

A doua cerință importantă pentru 
adoptarea unor decizii operative și 
eficiente o constituie modul în care 
sint consemnate și apoi valorificate 
opiniile exprimate in cadrul analize
lor efectuate de consiliile oamenilor 
muncii.

Pentru aceasta, ar fi necesar ca 
dezbaterile, părerile exprimate, pro
punerile din respectiva ședință a

(Continuare in pag. a 111-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT IERI IN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a revenit, 
simbătă seara, in Capitală, oe la 
Moscova, unde, in fruntea unei de
legații de partid și de stai, a parti
cipat, la invitația C.C. al P.C.U.S.. 
a Prezidiului Sovietului Suprem și 
a Consiliului de Miniștri ale 
U.R.S.S.. la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 70-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmplnat de membri și membri su
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidului,
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LA 15 NOIEMBRIE

ALEGERILE DE DEPUTATI
ÎN CONSILIILE POPULARE

OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE,
CONSTRUCTORI AI ROMÂNIEI SOCIALISTE !
„întreaga activitate, toate acțiunile de pregătire a alegeri

lor de deputați în consiliile populare, orășenești și comunale să 
se desfășoare în strînsă legătură cu realizarea în cele mai bune 
condiții a planurilor și programelor de dezvoltare în fiecare uni
tate economică, în fiecare județ și ramură de activitate ! Aceasta 
constituie o datorie de cea mai înaltă răspundere a tuturor oa
menilor muncii, a tuturor cetățenilor de la orașe și sate”.

(Din Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste) 

Intîlnirile între alegători și candidați - analiză
a rezultatelor dobîndite, angajare fermă pentru noi realizări

RELATĂRI IN PAGINA A V-A

[ IR.EIPOETAJUL ZULEB ! 
j din vetre de muncă și creație ale țării j

Pentru energeticienii craioveni 
timpul vine, nu trece...

Craiova.
Ora 21 și treizeci de 

minute. Sfirșit de seară și 
început de noapte. Și luni. 
Jiul — îl văzusem ziua — 
s-a smochinit Vîntul e 
rece. Toamna s-a cam 
dus. Timpul trece ca și 
apa rîului. Sau ca oamenii 
de pe Calea București. 
Strada parcă-l pe role. 
Alunecă-ntr-un singur Sens 
— spre «Electroputere». Ne 
lăsăm purtați de pași pînă 
la poarta întreprinderii. 
Salutăm niște necunoscuți. 
mimind c-am fi de-ai casei. 
Sperăm s-avem șansa să 
trecem neobservați, dar 
facem exact cum nu tre
buie — ne grăbim.

— Tovarășii ?
E 21 și cincizeci. Tot răul 

spre bine. Pregătim no
tesurile. „O să ne incepem 
reportajul cu întîrziații" — 
ricanăm. (Aflasem că se 
luase următorul angaja
ment : „Toți vom veni cu 

membri ai C.C. al P.C.R.. ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, de 
alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri a oferit, cu

*
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 

plecarea din Moscova, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, membrii delegației de partid și 
de stat a țării noastre au fost salu
tați de V.I. Vorotnikov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 

o oră mai devreme, să ne 
pregătim tot ce trebuie, 
pentru ca lucrul să inceapă 
la 23 fix, nu după..."). 
„Degeaba sperați", ne taie 
vorba portarul Nicolae 
Ivancu. Se face 22 și... nu

necesar, dar nu și suficient. 
Omul ordinii ne privește 
tăcut. După ochi, parcă am 
jura că știm ce ne urează, 
dar avem actele in regulă, 
așa că ne lasă să intrăm. 
După vreo zece pași

însemnări dintr-un schimb de noapte 
la întreprinderea „Electroputere" — Craiova

mai intră nimeni. Ușile 
rămîn deschise. Așteptăm 
de trei ori cite un sfert 
academic. „Poate-poate". 
Nimic. Portarul : „Asta-i 
întreprindere cu tradiție 
serioasă. Eu sint aici de 22 
de ani și știu, in altă parte 
n-am lucrat decit cinci 
nopți". Ținem să ne re
vanșăm că ne-a oprit — 
deși il felicităm în gind — 
și-i spunem că pentru se
riozitate virsta-i un' criteriu

apucăm să-l mai auzim : 
„Alo. ofițerul de serviciu ?,“.

E 22 și cincizeci. în curte 
nici țipenie, doar Luna se 
uită la noi de pe un cer 
negru ca tuciul, spălat de 
nori. Dinspre o hală răzbat 
bufnete eteroclite, de fier 
care izbește în fier și urui
tul acela de neconfundat ăl 
mașinilor-unelte. Intrăm în 
secția de prelucrări meca
nice. la atelierul de strun
guri paralele.

dragoste. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Erau prezenți pe aeroport E. M. 
Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

*
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., de G.G. Vedernikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V.P. Loghinov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Erau prezenți, de asemenea, Ion 
Bucur, ambasadorul României in 
Uniunea Sovietică, membri ai am
basadei.
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— Lipsește cineva ? il 
întrebăm pe maistrul Vasi- 
le Dragotă, șeful atelieru
lui.

— Nu. sint prezenți toți 
cei 85 de oameni planifi
cați să lucreze in tura a 
treia. Asistența tehnică o 
asigură maiștrii Constantin 
Ivan, Ghiță Măndiță, și 
Iulian Marcu. Reglorii Flo
rentin Cîmpeanu și Mihai 
Vasile sint și ei la post.

E ora 23 !
Strungurile sclipesc de 

curate ce sint. Ene Adrian 
îi predă mașina lui Ion 
Dobrescu cu un ..Tbtul e 
in regulă, în schimbul meu 
a mers perfect" și se re
trage. Pleacă și ceilalți 108 
muncitori care au lucrai în 
schimbul de după amiază.

— Toți au obligația să-și 
predea unul altuia mașina 
curățată și unsă. Nu admi
tem nici o derogare. în ul
timele ' 30 de minute ale

(Continuare in pag. a Il-a)
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DIN TOATĂ ȚARA, DIN TOATE ZILELE SĂPTÂMÎMI

A treia întîlnire
Drumul dintre Baia 

Mare și Sighetu Mar- 
mației trece peste 
Munții Gutîi. Drum 
care urcă la înălțimi 
ce depășesc o mie de 
metri, drum presărat 
cu mărturii despre e- 
roul legendar al aces
tui ținut : „Piatra lui 
Pintea“, „Hanul lui 
Pintea“, „Izvorul lui 
Pin tea"...

Unul dintre cele mai 
frumoase locuri de po
pas se găsește lingă 
„Creasta cocoșului", o 
adevărată dantelărie 
de stînci, adine cres
tate de vinturi, de 
ploi și de viscole, ce 
domină împrejurimile 
pină departe, foarte 
departe. Aici aveam 
să-1 întilnim, într-o 
duminică de octom
brie. pe cel căruia, 
folosind apelativul fa
miliei in mijlocul că
reia îl aflăm, îi vom 
zice, la început, „Tata 
Duțu".

— Ce mai faceți ?
— îmi fac... autocri

tica. Este prima dumi
nică din anul acesta 
cînd urc la munte cu 
familia.

Sîntem îmbiați la o 
gustare simplă, cu sla
nă friptă la proțap și 
așezată pe felii de 
pîine, presărate cu 
ceapă roșie.

Din una, în alta, 
vorba alunecă ușor :

— îmi place nespus 
locul, acesta de sub 
„Creasta cocoșului". 
De aici se vede o bună 
parte din Maramureș... 
Ai cea mai largă per
spectivă.

Cel din urmă cuvint 
este spus cu o anumi
tă intonație, cu o sub
liniere care ne face să 
ne reamintim, cu un 
zimbet, că aceasta e 
cea de-a treia întilni- 
re a noastră...

...Prima întîlnire s-a 
petrecut acum trei 
ani. Inginerul Ovidiu 
Man lucra in compar
timentul care se ocu
pă de proiectarea și

realizarea noilor pro
duse și a noilor teh
nologii la întreprinde
rea mecanică de ma
șini și utilaje miniere 
din Baia Mare. Vor
bea cu patimă despre 
îmbinarea științei cu 
producția, despre pro
iecte și prototipuri, ne 
arăta tot felul de ma
șinării din domeniul 
tehnicii „de vîrf". Și, 
mai ales, ne spunea 
cite s-ar putea face 
dacă întreprinderea nu 
s-ar zbate in niște 
greutăți care țin de 
organizare, de ordine, 
de disciplină.

— Totul depinde de 
noi. Dar trebuie să 
muncim mai bine și — 
mai ales — cu mai 
multă perspectivă...

...A doua întîlnire a 
fost precedată de cite- 
va fapte : lui Ovidiu 
Man i s-a oferit un 
post de conducere în 
cadrul Centralei de 
utilaj minier. Un post 
important, cu multi
ple posibilități de rea
lizare profesională. 
Dar iată că, in chiar 
ajunul plecării din 
Baia Mare, a fost che
mat la comitetul jude
țean de partid, unde 
i s-a încredințat con
ducerea întreprinderii 
în care a crescut și 
s-a format, una dintre 
marile unități ale ță
rii, producătoare de 
utilaje miniere și e- 
nergetice, legată prin 
mii de fibre de în
treaga economie na
țională. Așa se face că 
în calitate de director 
l-am aflat, la cea de-a 
doua întîlnire. punînd 
zdravăn umărul la 
greu pentru redresa
rea întreprinderii, care 
avea serioase dificul
tăți cu îndeplinirea 
?danului, cu calitatea, 
n vîrtejul noilor tre

buri, noul director 
avea aceeași patimă 
veche : tehnica înain
tată, realizarea unor 
produse de nivel mon
dial. Ne-a explicat

cum, pentru onorarea 
exemplară a unei im
portante coijienzi de 
export, a fost mate
rializată o idee tehni
că ce l-a preocupat 
tot timpul, încă din 
anii studenției : o ma- 
șină-unealtă universa
lă, bazată pe module 
de rotație și transla
ție, ce execută impe
cabil, doar în 20 de 
minute, un șir de ope
rații care, după vechea 
tehnologie, necesitau 
24 de ore.

— Acum, ca direc
tor, ce vă preocupă cel 
mai mult 1

— Multe, foarte mul
te. Dar mai cu sea
mă... tot perspectiva, 
în organizare. In teh
nică. în toate laturile 
muncii.

...Trei întîlniri. Trei 
clipe de viață obișnui
te prin firescul lor. Și 
totuși, cea de-a treia 
întîlnire avea să se 
încheie cu un fapt mai 
puțin obișnuit, nu in 
esența sa, ci pentru 
locul în care s-a pe
trecut. întîmplarea a 
făcut ca, în după- 
amiaza lor liberă de 
duminică, să urce aici, 
în inima Munților Gu- 
tîiului, și cițiva cerce
tători de la un insti
tut științific bucureș- 
tean, aflați în delega
ție la Baia Mare. Și 
așa, aici, lingă „Creas
ta cocosului", se încin
ge o discuție aprigă, 
pătimașă, despre... în
cheierea unui contract 
de cercetare științifi
că ! Slana începe să se 
sleiască în proțap. Fa
milia e stînjenită.

Mezinul, singurul 
băiat dintre cei trei 
copii, care se numește 
— s-ar fi putut alt
fel ? ! — tot Ovidiu, 
îndrăznește :

— Tata Duțu, pe noi 
ne-ai uitat ?

— Nu v-am uitat ! 
Cum să vă uit 7 
Pentru voi tocmesc 
anul 2000.

Gh. ATANASIU

Picături de viață
I Strada Gheorghe Marinescu nr. 4 

din Tirgu Mureș. Aici, în preajma 
clinicilor și a Spitalului clinic ju
dețean cu 1 200 de paturi, își are 
sediul Centrul de recoltare și con
servare a singelui. Este locul unde 
se efectuează operații de mare 
complexitate (inclusiv pe cord des
chis), unde lucrează 50 de cadre 
medico-sanitare și alți. specialiști 
în recoltarea, conservarea și prepa
rarea singelui dătător de viață.

Medicul-șef al centrului, doctorul 
Paul Kolumbăn, ne-a relatat un caz 
cu totul deosebit. Un caz care, și 
pe el, ca medic, l-a impresionat 
profund :

— Nesupravegheată, în timp ce 
focul ardea peste măsură în soba 
al cărei coș se „înfundase", o fetiță 
de vreo nouă ani dintr-un sat mu
reșean, ai cărei părinți nu erau 
acasă, a fost găsită în stare extrem 
de gravă. Diagnosticul stabilit la 
una din clinicile din Tirgu Mureș, 
unde a fost transportată de urgen
ță : intoxicație cu monoxid de car
bon. Viața fetiței se afla în mare 
pericol. Soluția aleasă de medici 
era una singură : o masivă trans
fuzie de sînge. S-a apelat, ca în 
atitea alte cazuri grave, la „rezer
va" de singe a centrului nostru. 
Am pus, de urgență, la dispoziția 
medicilor, 4 litri de singe, fetița

fiind în cele din urmă salvată. Și 
în acest caz se confirmă ideea că 
nu bolnavul trebuie să aștepte sin- 
gele, ci singele să-1 aștepte pe bol
nav.

Potrivit acestei îdei, Centrul de 
recoltare și conservare a singelui 
din Tirgu Mureș — unul din cele 
mai mari din țară după cele din 
București, Iași și Cluj-Napoca — a 
consemnat, deunăzi, în urma unei 
activități susținute în rîndul cetă
țenilor, înscrierea celui de-al 
7 000-lea donator onorific activ. 
Sint oameni care nu donează doar 
in împrejurări deosebite, cînd sint 
solicitați pentru o rudă sau un co
leg ajuns într-o situație critică. 
Sint, pur și simplu, oameni care 
donează, de bună voie și nesiliți 
de nimeni, picături de viață salva
toare pentru alțe vieți. Sint 7 000 
de oameni pentru oameni. Cine 
sint ei 7 Medicul Hoka Ferdinand 
a donat singe de 66 de ori, cetă
țeanul Gheorghe Boer de 87 de 
ori... Și ca ei sint mulți alții. Me
dicul-șef al centrului ne face și un 
calcul : numai cu singele recoltat 
de la medicul donator Hoka Fer
dinand se pot efectua 15—16 ope
rații pe cord deschis. Cu alte cu
vinte, 15—16 vieți salvate !

Gheorghe GIURGIU

Oameni ai recordurilor
Din prima zi cînd 

a fost numit șeful 
fermei din Vrata 
(unitate ce aparține 
de l.A.S. Girla Mare), 
inginerul Aristotel 
Bărăitaru s-a dovedit 
un nemulțumit. „Sint 
bune producțiile pe 
care le obținem — 
spunea el. Pot fi insă 
chiar de două șl de 
trei ori mai mari dacă 
punem in perfect 
echilibru știința cu 
practica, dacă învățăm 
mereu cum să facem 
această treabă". Nu 
rareori, mecanizatorii 
il priveau cam nedu
meriți. Cite unul mai 
glumeț le spunea celor 
din jur: „Are imagi
nație băiatul ăsta, nu 
glumă! Insă una-i vor
ba și alta-i fapta!" Dar 
n-a trecut prea mult 
timp pină s-au con
vins cu toții că tină- 
rul Aristotel Bărăita- 
ru cind spune un lu
cru se înhamă la 
muncă și dovedește

că... se poate ! La 
cultura porumbului, 
bunăoară, se recoltau 
in medie 11 pină la 12 
tone știuleți la hectar. 
In toamna anului tre
cut' insă s-a atins re
cordul pe județ, aici, 
la Vrata : 17,8 tone
știuleți la hectar de 
pe întreaga suprafață. 
„Mai crede cineva că 
nu se poate 7" șl-a 
întrebat colaboratorii 
șeful fermei. Faptă 
concretă făcind să dis
pară orice urmă de 
îndoială. A fost o 
secetă excesivă, care 
a pus nu puține pro
bleme și munca a fost 
tare anevoioasă. Ar
șița putea compromite 
plantele, întreaga cul
tură. S-a intervenit 
energie’. Cu o udare, 
două. Au urmat și a 
treia, și a patra.

In vară s-au recoltat, 
la Vrata, 8 300 kg 
griu la hectar, reali- 
zîndu-se tot cea mai 
mare producție din

județ. Vn alt record. 
„Sîntem. hotăriți — 
zice Aristotel Bărăi-, 
taru — să obținem in 
vara viitoare cel pu
țin 9 500—10 000 kg la 
hectar". Va fi posibil? 
Va fi. Pentru că ju
mătate din suprafață 
a fost fertilizată cu 
îngrășăminte natura
le, pentru că se folo
sesc soiuri de elită, 
pentru că tehnologiile 
înaintate de lucru 
sint aplicate riguros. 
Șeful de fermă și-a 
prevăzut de pe acum 
lucrările ce vor fi 
efectuate și în iarnă 
și la primăvară. După 
un program a cărui 
îndeplinire se va ur
mări zi de zi. Fără 
nici un fel de abateri. 
Recorduri concrete, 
recorduri ale pasiunii, 
ale competenței pro
fesionale, aici, pe 
pămîntul de lingă Du
năre.

VirglUa TATARU

Tezaurul din Apahida
Un cioban, Petre Jucan, din co

muna Apahida, județul Cluj, trecea 
cu turma de oi pe un teren din pe
rimetrul șantierului de îmbunătă
țiri funciare de pe Valea Some
șului. Călca apăsat pe pămintul 
răscolit de excavatoare. La un mo
ment dat. privirea i-a fost atrasă 
de un bănuț strălucitor. L-a privit 
cu atenție. L-a luat in mină și a 
zis cu glas tare, de parcă ar fi pu
tut să fie auzit și de alții : „Sint 
bani vechi 1 Ce-ar fi să fie o co
moară 7“

Dintre bulgării tari de pămînt a 
adunat în căciulă cîteva zeci de 
monede, pe care le-a dus la con
ducerea fermei de îngrășat tine
ret taurin din apropiere și, apoi, la 
autoritățile din comună. Acestea, la 
rindul lor, au înștiințat Muzeul de 
istorie din Cluj-Napoca. Arheolo
gul doctor Gheorghe Lazarovici s-a 
dus imediat la locul unde au fost 
găsite monedele și astfel a consta
tat că, intr-adevăr, este vorba de 
un tezaur antic.

Cu ajutorul personalului fermei 
și al întreprinderii de execuție si

exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare, s-a trecut la cerce
tarea și recuperarea din solul să
pat de excavatoare a acestor măr
turii istorice. Pămîntul din locul 
unde a stat această comoară as
cunsă aproape două milenii a fost 
cernut prin site. în ajutor au venit 
și elevii din comună. S-a recupe
rat, practic, întregul tezaur.

Arheologii clujeni — dr. Gheor
ghe Lazarovici, Zoia Kalmar și 
Radu Ardevan — ne-au făcut cu
noscut că acest tezaur cuprinde 
circa 1 000 dinari romani datînd din 
secolele I—III și oferă importante 
mărturii despre una din pe- 
riciadele cele mai importante ale 
istoriei noastre. Acțiunea de cer
cetare continuă.

Specialiștii sint de părere că în 
această zonă de la interferența u- 
nor drumuri de legătură dintre 
principalele localități dacice și da- 
co-romane ar fi existat o așezare 
romană necunoscută pină acum.

Marin OPREA
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Pasiunea 
pentru 

performanță
Oprim mașina și lăsăm cireada 

de bălța te să treacă șoseaua și să 
se îndrepte spre adăposturile Insti
tutului de cercetări și producție 
pentru cultura pajiștilor Măgurele 
— Brașov. Ceea ce ne-a atras aten
ția, din primul moment, au fost 
frumusețea și conformația corpo
rală armonioasă a vacilor bălțate. 
Cercetătorul Ion Speianu a reușit 
o performanță cu care puțini cer
cetători șl specialiști din domeniul 
zootehniei se pot mîndri : realiza
rea, în numai 10 ani de muncă asi
duă, cu ajutorul specialiștilor Cen
trului de selecție din Codlea, a 
unei noi linii de bălțate, care este 
la ora actuală printre cele mai va
loroase efective de acest fel. O a- 
testă și faptul că, în ultimii patț-u 
ani, această fermă s-a situat con
stant in fruntea tuturor fermelor 
de vaci de rasă Bălțată româneas
că din țară, pentru ca în 1986 să 
ciștige „Marele premiu" al expozi
ției organizate la Tirgu Mureș.

în deceniul de cînd a preluat 
cele 150 de juninci, cercetătorul 
Ion Speianu a reușit să ridice va
loarea genetică a acestora la cote 
superioare. Acest fapt a determinat, 
cu doi ani în urmă, conducerea in
stitutului să amenajeze un grajd 
de 14 locuri, rezervat celor mai va
loroase exemplare cu producții de 
peste 6 000 litri lapte la a doua 
lactație, cu scopul de a le testa po
tențialul maxim. De la 8 dintre 
acestea, în 1986 s-au muls în medie 
8 000 litri lapte. Vaca Sevilla, care 
a cîștigat la Tirgu Mureș „Marele 
premiu", a încheiat cea de-a 5-a 
lactație cu o producție de 8 600 
litri lapte. La rîndul ei, vaca Sena 
a încheiat aceeași lactație cu. 9 449 
litri lapte. Producții de peste 8 000 
litri au dat vacile Senata. Serina si 
altele. Și încă un fapt: de la toate 
cele 14 joiane s-au muls în a patra 
sau a cincea lactație cu 2 000 litri 
lapte mai mult decît de la mamele 
lor aflate la aceeași lactație.

Dar, așa cum ne mărturisește 
cercetătorul Speianu, numărul va
cilor „recordiste" este mult mai 
mare. Iată motivul pentru care 
conducerea institutului a hotărît să 
construiască un nou grajd, care va 
adăposti 50 de astfel de joiane.

— Nici aceasta nu este o soluție 
definitivă — a ținut să precizeze 
cercetătorul — întrucît numărul 
vacilor va spori necontenit in anii 
ce vin.

Nicolae MOCANU

Lecția 
„păpușii 
mobile“

în ritmul alert al muncii, printre 
stropii de sudoare care înnobilează 
efortul depus pentru îndeplinirea 
sarcinilor, pot să apară și unele 
momente de încordare, clipe ten
sionate. Iar, asemenea clipe pot 
marca, pentru o vreme, preocupă
rile, gîndurile celor care...

Celor care le-au trăit sau le-au 
provocat.

Un maistru de la întreprinderea 
de utilaje din Alba Iulia, secția 
uzinare, tocmai Închegase „din 
mers", așa cum se procedează la 
predarea-preluarea schimburilor, 
dispozitivul de lucru al formației 
sale. Mașinile funcționau din plin, 
oamenii erau toți la posturile lor. 
Semne bune ale unei zile normale 
și rodnice de lucru.

Iată însă că un muncitor vine 
din partea șefului secției cu o so
licitare urgentă. Cei de la montaj 
returnează o piesă (de la strungul 
de lemn SL-2 000) pentru efectua
rea unei remedieri. Piesa plimbată 
se cheamă — denumire sugestivă 
— „păpușa mobilă". Dar maistrul 
nici n-a vrut să se uite la „păpușa" 
respectivă.

— N-am vreme de păpușa voas
tră — le-a spus el. Piesa a fost 
făcută de alt schimb. Ei să reme
dieze defecțiunea.

— Dar este vorba de o urgentă 
la export — i s-a spus.

A apărut, după o vreme, la fata 
locului, șeful secției.

— E gata piesa 7 — a întrebat el. 
Mă presează cei de la montaj.

— Care piesă 7 ! Eu n-am vreme 
de lucrul altuia — i-a răspuns 
maistrul.

Imobilismul atitudinii maistrului, 
om de altfel apreciat pentru spiri
tul lui de organizator și pentru 
competența profesională, făcea ca 
„păpușa mobilă" să zacă ignorată 
ca după un joc de copii.

Nemulțumit că trebuia să între
rupă lucrul unei mașini, maistrul 
s-a ocupat, în cele din urmă, de 
execuția operației de rectificare 
solicitată. După care, păpușa mo
bilă s-a întors la montaj. Dar tre
cuseră două ore.

Sancțiunea administrativă care 
a urmat l-a pus pe ginduri pe 
maistru.

— Este rău cînd, uneori, chiar șl 
la locul de muncă, vezi numai in
teresul tău — ne spunea el zilele 
acestea. întreprinderea este un 
mare angrenaj. Dacă eu învirt cu 
sirg, conștiincios, numai de rotița 
de care răspund, fără să mă uit în 
jur, in funcționarea angrenajului 
pot apărea dereglări. Am să țin 
minte toată viața lecția asta cu 
„păpușa mobilă".

— Nu s-a mal întîmplat nici
odată pină acum ca respectivul 
maistru să zică vreodată nu — ne 
spune șeful secției. Dar disci
plina trebuie respectată, iar în
trajutorarea este în spiritul mun
cii noastre. Maistrul a fost și ră- 
mîne un om de bază. Totul a fost 
numai o întîmplare.

O întîmplare cu ecou. Din care 
oamenii din întreprindere, ca și 
maistrul însuși, au tras învăță
minte.

Ștefan DIN1CA

Pentru energeticienii c rai oven i
timpul vine, nu trece.

(Urmare din pag. I)
fiecărui schimb cu asta ne 
ocupăm, ne asigură mais
trul Dragotă.

— Dar cel de colo de ce 
nu-1 curat 7 Iar strungarul 
de ce n-a plecat 7 între
băm arătind spre un strung 
care nu se oprise de cînd 
eram noi în atelier. Aplecat 
deasupra lui, un om parea 
absorbit cu totul de ceea 
ce făcea. Nu se uita decit 
la șpanul care se răsucea 
cu viteză, scăpat de sub 
muchia cuțitului.

— Mașinile de pe linia 
aceea n-au lucrat în tura a 
doua. Așa prevede noul 
program pentru raționali
zarea consumului de ener
gie electrică. Noaptea lu
crăm numai pe mași
nile desemnate să exe
cute urgențe. Iar strun
garul pe care-1 vedeți 
nu-i din schimbul anterior, 
ci din acesta. Și tocmai 
pentru că are de executat 
niște piese nu urgente, ci 
foarte urgente — piulițe 
speciale pentru separatoa
rele de 420 kW — a venit 
cu două ore mai devreme. 
Se numește Constantin Tu- 
ruculeanu, e un profesio
nist excelent, a învățat 
multe de la Petre Neguț, 
un strungar de-al nostru 
clasat primul pe țară la un 
concurs pe meserii. Turu- 
culeanu e din Bârca, e 
căsătorit, are doi copii, dar 
n-a ezitat să înceapă pro
gramul încă de pe la nouă 
(21,00 — n.n.)...

Ne apropiem de mașina 
celui despre care ni se 
vorbise cu atîta căldură. 
N-am vrea să-1 întrerupem. 
îi punem o singură intre- 
bare :

— Cum e munca sub... 
neon 7

— Grăbită, ca și sub 
soare, mai ales că avem 
de recuperat și ceva res
tanțe, ni se răspunde.

Părăsim secția de prelu
crări mecanice zicîndu-ne 
că, iată, pe oameni îi poți 
cunoaște și după cum vor
besc, și după cum muncesc, 
și după cum se grăbesc...

Așadar, mai departe...
Ora 0 (zero). Tocmai 

discutam între noi pe tema 
„ce bine ne-ar prinde 
citeva ore de somn" cînd, 
din urmă, ne-au ajuns... 
ofițerii de serviciu (semn 
că telefonul portarului a 
avut efect). în această tură 
sint doi : tehnicianul Ionel 
Lucan și — pentru partea 
tehnică, din partea condu
cerii — inginerul Mircea 
Popescu. Nu ne vom mai 
despărți de dînșii pină-n 
zori...

Intrăm în secția de an- 
samble sudate. Maiștrii 
Dumitru Vasilescu și Mir
cea Mitroi ne spun că n-au 
nici un absent și că, în 
respectiva noapte continuă 
lucrările de asamblare prin 
sudură a cuvelor pentru 
transformatoarele care, nu 
peste mult timp, vor fi li
vrate în Egipt, Grecia, Bra
zilia... Sîntem conduși spre 
o carcasă care pare a fi 
coca unui adevărat vapor, 
dar în realitate nu-i altceva 
decît... corpul unui viitor 
transformator de 440 MV A, 
cel mai mare construit 
Vreodată la Craiova și des
tinat viitoarei centrale nu
cleare de la Cernavodă. 
Vizavi de el, cuva altui 
transformator de 360 MVA, 
pare a fi doar... o bărcuță 
cu citeva crivace, deși di
mensiunile sint compara
bile cu acelea ale unui 
apartament cu patru ca
mere, plus spațiile aferen
te... Cine sint cei care 
„cos" asemenea coloși 7

Iată pe unul dintre ei : 
se numește Ion Belciu și, 
la cei 39 de ani ai săi, se 
poate mindri că în ultimii 
23 de ani n-a părăsit nici 
atelierul, nici secția, nici 
fabrica. A preferat să ră- 
mină sudor, deși între timp 
a absolvit și școala da 
maiștri. Ne spune :

— în ultimele decenii am 
trecut la realizarea unor 
transformatoare din ce în
ce mai mari, de o com
plexitate deosebită. Ca să 
faci față trebuie să te pre
gătești permanent, să-ți

sporești cunoștințele, să-ți 
ridici calificarea. Noi, co
muniștii, trebuie să fim 
exemple demne de urmat, 
în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului ne-am 
angajat să terminăm lucră
rile de sudură la transfor
matorul de 360 MVA și să 
atingem stadiile de finali
zare la cele două transfor
matoare de 440 MVA....

în același atelier, îi cu
noaștem pe soții Ionel și 
Ioana Selea, Constantin și 
Stela Mitroi, Aurel și Ma- 
rinela Bălăci, Gabriel și 
Mihaela Șerban... Toți sint 
foarte tineri, trăiesc fru
mos, toți s-au cunoscut în 
atelier, s-au căsătorit, toți 
sint elevi la cursurile sera
le ale liceului «Electropu- 
tere», toți sînt — sau sint 
pe „punctul" de a deveni 

•— părinți...
— Nu ne despărțim nici 

o clipă, ne spune lăcătușul 
Stela Mitroi, 20 de ani, cu 
o „vechime de nevastă" de 
12 luni. Sîntem în clasa a 
XIII-a C, stăm amîndoi în 
banca a cincea, în seara 
asta am avut matematica, 
fizica și chimia, apoi am 
dat o fugă pe acasă, după 
care am venit la lucru. Nu 
peste mult timp vom avea 
și un copil...

Iată o nouă dovadă că 
pentru electrotehnicienii 
doljeni timpul nu trece, ci 
vine ! La ce vă folosește 
în producție faptul că sîn- 
teți și elevi de liceu 7 
l-am întrebat pe lăcătușul 
Constantin Mitroi. 25 de 
ani, soțul Stelei. Zice :

— Eu debitez materiale 
pentru... nevastă-mea. care 
Ie trasează și prelucrează. 
Toate materiile mă ajută, 
dar în special geometria. 
Am învățat cum trebuie să 
„croiesc" și să tai un ma
terial in așa fel incit con
sumul de metal să fie 
minim... Exemplu 7 De la 
începutul anului și pină 
acum, împreună cu tovară
șii mei de muncă am eco
nomisit atîta țeavă incit 
pot fi construite 9 transfor
matoare de putere medie 
fără a se mai cere din ma
gazie nici un gram. La fel 
am procedat și cu profilul 
U 100X40...

Avem prilejul să consta
tăm că în această secție 
grija pentru buna gospodă
rire a materialelor rămîne 
o preocupare continuă a 
celor mai mulți. Inginerul 
Nicolae Iliuță, împreună cu 
Vlad Diaconu, sudorul-șef, 
au imaginat și realizat o 
mașină de debitat cu braț 
articulat. Avantajul 7 Fo
losește absolut tot ceea ce 
„cade" de pe la alte ma
șini și, în plus, elimină 
operația de ajustare, inevi
tabilă în alte condiții. 
Aceeași atenție pentru eco
nomisirea metalului am 
observat-o și la Nae Stan- 
ciu, care lucra pe o ma
șină automată de debitat 
(prin urmărire cu celulă 
fotoelectrică). Omul este 
policalificat : este și sudor, 
și lăcătuș...

— Care este productivi
tatea acestei mașini 7 l-am 
întrebat.

— înlocuiește munca a 
patru sudori, ca să nu mai 
spun că este foarte... dis
ciplinată, nu lipsește nici
odată de la locul de mun
că. Pină dimineață, cu 
ajutorul ei, voi termina 60 
de nervuri de axe pentru 
motoarele rotative...

Ora 0,45. Trecem și pe la 
hala de vopsitorie — sa- 
blaj. Nu rămînem prea 
mult timp, pentru că 
acolo... abia se poate res
pira. Motivul 7 Tînărul 
muncitor Cornel Brăileanu, 
în loc să folosească cabina 
stației de vopsit — un 
spațiu anume amenajat, cu 
ventilație specială — 
mînuiește pulverizatorul în 
loc deschis. De ce 7 Se... 
grăbește, iar șeful de tură. 
Cornel Dinculescu, l-a lăsat 
să polueze aerul pe care-1 
respiră cei 11 oameni pre- 
zenți la lucru în respec
tiva noapte...

Ora 1,00. La stația de 
impregnare a statoarelor 
pentru locomotivele diesel- 
electrice și a bobinelor

pentru transformatoarele 
uscate munca este în toi. 
Macaragiul Ionel Nicolae 
ne atrage atenția: să ieșim 
din raza de lucru a podu
lui rulant. încă supărați de 
ceea ce văzusem la vopsi
torie. îi împărtășim necazul 
șefului de tură de aici. Se 
numește Constantin Bărbu- 
lescu, are 43 de ani, este 
căsătorit și tatăl a patru 
copii; Ne dă dreptate :

— Lucrez la -Electropu- 
tere» din 1965, Dacă aici, la 
impregnare, n-am respecta 
normele de securitate a 
muncii, sănătatea noastră 
ar avea mult de suferit. 
Dar nu comitem astfel de 
greșeli.

Ora 1,35. Secția de ma
șini electrice rotative. Sînt 
prezenți toți cei 120 de 
oameni. Asistența tehnică 
este asigurată. Observăm 
că ușile de la vestiare sînt 
deschise. Nu cumva pen
tru ca unii să se poată re
trage acolo și să mai... 
tragă vreun pui de somn ? 
Hai să intrăm și să ve
dem... Nimic din ceea ce 
bănuiam. Maistrul Ion Că
lin de la atelierul de prese 
ne povestește că mai îna
inte așa se mai și întîmpla, 
dar acum, de cînd au ho
tărît ca ușile de la vestiare 
să rămînă deschise, ni
meni n-a mai îndrăznit să 
„tragă pe dreapta" acolo...

Ora 2,40. Intrăm Ja sec
ția de construcții metalice 
a fabricii de locomotive. Ca 
să ne auzim unii pe alții 
trebuie să ne punem la 
grea încercare forța coar
delor noastre vocale. în
țelegem de ce — bineînțeles 
că în glumă — cei de la 
«Electroputere» au supra
numit această secție „filar
monica întreprinderii". Un 
institut timișorean de cer
cetări a luat în studiu pro
blema zgomotului din a- 
ceastă hală, i-a... tapetat 
pereții și plafoanele cu 
plăci antifonice, dar „filar
monica" a continuat să- 
reziste. Ca să ne putem 
înțelege ne retragem într-o 
cabină cu pereți de sticlă, 
îi găsim aici pe maiștrii 
Gheorghe Roiban, Ion Epa- 
ru, Petru Armășanu și Va- 
leriu Sava.

— Prezenta 7

— Trebuia să fim 144, 
dar 31 sint in concediu de 
odihnă, 2 sînt bolnavi, unul 
se află in recuperare. Nu 
sintem in grafic cu lucrări
le, ne lipsesc unele mate
riale...

Ieșim din nou în mijlocul 
halei. Despre ce e vorba 7 
l-am întrebat pe șeful de 
echipă Nicolae Păun. Răs
punde :

— Ne lipsește tabla de 
20 mm de la Galați. Nu 
putem încheia cutiile loco
motivelor. Unele sînt pen
tru export. Ni s-a promis 
că in zilele următoare vom 
avea materialele necesare. 
Ca să ne putem ține anga
jamentul am hotărît îp 
adunarea generală a orga
nizației de partid ca în- 
cepind de vineri să lucrăm 
în schimburi prelungite.

— Despre ce angajament 
vorbiți 7

— în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului vom 
realiza înainte de termen 
10 cutii de locomotivă 
DE-2 100 CP-ND3 și repa
rația a 12 locomotive de 
2 100 CP-PKP...

— Succes !
— Dacă vom primi ma

terialele...
Ora 4,30. La turnătorie 

tocmai a fost elaborată a 
treia șarjă la cuptorul de 
oțel.

— Hai, dați-i drumul o 
dată !

Intenționat îngroșată, 
vocea maistrului Ion Barbu 
răsună autoritar în fața 
cuptorului de o jumătate de 
tonă. O apăsare de buton, 
o înclinare ca o reverență 
și prin orificiul de scurgere 
apar primele seîntei, apoi 
și ceva oțel, puțin. Cupto
rul este înclinat și mai 
mult. Orificiul devine un 
bubuitor izvor de oțel care 
se revarsă în oala de tur
nare. Becurile din hală 
devin parcă simple stele 
fixe și negre-albastre in
tr-un cosmos portocaliu 
strălucitor. Prin chepenguri 
de umbră și lumină răbuf
nesc vinturi cu temperaturi 
arctice. Așa-i meseria de 
turnător : te frige și te 
îngheață. Cînd auziți des
pre metalurgiști, precum că 
sint oameni căliți, apoi 
aflați că nu-i vorba despre

nici o metaforă. Aerul e 
plin de fluierături, bufni
turi, ropote, vijîieli, visco
le de seîntei, ninsori cu 
praf roșu, cu particule 
strălucind alb-diamantin de 
siliciu, grafit...

Conținutul cuptorului s-a 
scurs de tot. Topitorii Con
stantin Biriș și Ion Gogoașe 
și-au terminat partea lor 
de treabă. Macaragiul Paul 
Nicola ridică oala cu oțel, 
o transportă și o coboară 
spre formele de turnare..

— Dar hai o dată ! răsu
nă din nou vocea maistru
lui Barbu.

Niță loan îi face semn 
că începe imediat. Omul 
știe ce are de făcut. Din 
1964 se ocupă numai cu 
turnarea oțelului. Luna vi
itoare se pensionează. îl 
simți tare numai uitîn- 
du-te cum lucrează. Cu 
amîndouă furcile îl ajută 
să dirijeze oala de turnare 
mai tinerii Maxim Cîrjaliu 
și Florin Marcu. Prima 
formă e plină. Apoi a doua, 
a treia...

— De ce sînteți supărat, 
tovarășe maistru 7

— în noaptea asta mi-au 
lipsit 8 oameni din 58. Cei 
prezenți au fost nevoițl să 
suplinească și munca celor
lalți. Ca să putem folosi 
rational energia electrică, 
noi am renunțat la schim
bul doi, așa că sarcinile 
sînt mai mari. în această 
noapte am avut obligația 
să finalizăm formele pen
tru 6 tone și să turnăm 
alte 8 tone de piese. Mă 
bucură că am reușit, dar 
nu tocmai ușor. Asta a 
fost noaptea celor opt 
tone...

Ieșim din nou în curtea 
întreprinderii. Undeva, spre 
răsărit, zorile concurează 
culoarea șarjelor abia 
văzute. Rememorăm cuvin
tele maistrului : „A fost 
noaptea celor 8 tone, 
ne-am onorat angajamen
tul !“. Noaptea 7 ! Dimpo
trivă, dimineața lor ! Ca și 
pentru oameni, și pentru 
șarjele de oțel și fontă 
timpul nu trece, timpul 
vine...

Mircea BUNEA
Nicolae BĂBAIĂU

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ: Produse de înaltă performanță
Raioanele specializate ale maga

zinelor comerțului de stat din în
treaga țară oferă solicitanților o 
variată gamă de radioreceptoare 
portabile. Sînt aparate realizate în- 
tr-un design modern, au sensibili
tate sporită și audiție clară. Cîteva 
tipuri dintre acestea se recomandă 
de la sine prin eleganța prezentă
rii, prin acustică, prin dubla ali
mentare — la rețeaua electrică și 
la baterii : SONG, cu antenă, cu 
două lungimi de undă — medii și 
ultrascurte, cu carcasă de plastic 
metalizat ; IRIS, de asemenea, cu 
două lungimi de undă, cu transfor
mator de 3 volți, cu carcasă în di
verse nuanțe pastel ; DUO, aspec- 
tuos, similar primelor două ; TOP, 
cu o singură lungime de undă, 
un excelent aparat de buzunar ; 
SOLO 500, aparat cu patru lun
gimi de undă, funcțional, ușor de 
purtat pe umăr ; GLORIA, cu cinci 
lungimi de undă, cu carcasă meta
lică. elegant. Pe toate aceste radio
receptoare portabile specialiștii le 
recomandă pentru calitățile lor 
deosebite.

GLORIA, SOLO, IRIS, DUO, 
aparate care pot funcționa perfect 
cu baterii, dar și la rețeaua elec
trică, la prețuri accesibile, sînt 
parteneri de nedespărțit în dru

meții de la un capăt Ia altul de 
țară. O călătorie in compania unuia 
dintre aparatele amintite comprimă 
timpul, te apropie mai repede de

destinație, te ține la curent cu 
mersul vremii, cu noutățile Terrei, 
cu viața propriei țări. (Marta 
Cuibuș).

DE LA CASA 
DE ECONOMII 

Șl CONSEMNAȚIUNI

Economisirea la C.E.C. con
stituie o modalitate practică și 
eficientă de păstrare a economi
ilor bănești personale. Casa de 
Economii și Consemnațiuni 
oferă permanent diferite instru
mente de economisire destinate 
să satisfacă preferințele tuturor 
cetățenilor adepți ai chibzuin- 
ței și spiritului de economie.

De o largă solicitare în rîn- 
durile populației se bucură, 
alături de celelalte instrumente 
de economisire, și obligațiunile 
C.E.C. Acestea se vînd și se 
cumpără de către unitățile 
C.E.C proprii și de către unită
țile poștale autorizate.

Este important de reținut că 
în primele 10 zile ale fiecărei 
luni, obligațiunile C.E.C. se pot 
procura la valoarea lor nomi
nală.

Casa de Economii și Consem
națiuni informează totodată pe 
cei interesați că la data de 9 
noiembrie a.c., ora 16, la Casa 
de cultură din str. Zalomit nr. 
6, din Capitală, vor avea loc 
tragerile la sorți pentru trimes
trul III a.c. ale cîștigurilor în 
numerar ce se atribuie librete
lor de economii cu dobîndă și 
cîștiguri, care în tot cursul tri
mestrului au avut un sold de 
5 000 lei.

s
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ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURA
Măsuri energice pentru lichidarea 

neîntîrziată a stocurilor supranormative
Pentru recolte mari în anul viitor 

ARATURI ADM PE TOATE SUPRAFEȚELE!
La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 

s-a subliniat din nou necesitatea gospodăririi cu maximă răspundere a 
iț mijloacelor materiale și financiare încredințate spre administrare și 

dezvoltare unităților industriale. Cu acest prilej, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a criticat faptul că in numeroase 
întreprinderi se mențin stocuri supranormative de materii prime, mate
riale. producție neterminată și produse finite. Iată de ce este imperios 

{ « necesar ca in fiecare unitate economică să se întreprindă grabnic cele 
'îmai judicioase acțiuni pentru creșterea vitezei de rotație a mijloacelor 

circulante.
în legătură cu modul în care se acționează în unitățile economice 

din județul Prahova pentru reducerea stocurilor supranormative. pentru 
eliminarea practicilor de supraștocare, am avut o discuție cu tovarășul 
Constantin Georgescu, directorul sucursalei județene Prahova a Băncii 

nș' Naționale.

— Mai intii. tovarășe director, 
v-am ruga să vă referiți la situația 
stocurilor supranormative existente 
pe ansamblul județului.

— în timp ce la o serie de indi
catori, între care producția fizică, 
producția-marfă, export, investiții, 
producția-marfă vindută și încasată 
și beneficii sint restanțe pe perioada 
care a trecut din acest an, stocurile 
totale de materii prime, materiale, 
semifabricate, producție neterminată 
și produse finite au crescut. Cu toate 
că s-au obținut rezultate bune în 
acțiunea de identificare și lichidare 
a imobilizărilor de mijloace circulan
te, stocurile supranormative existen
te la 31 august însumau 3,2 miliarde 
lei. fiind in creștere cu peste 376 
milioane lei comparativ cu 30 iunie 
a.c. în structură pe elemente de 
mijloace circulante, creșterile de 
stocuri supranormative sint localiza
te îndeosebi la materii prime, ma
teriale și produse finite. Cele mai 
mari stocuri supranormative se află 
la întreprinderea „1 Mai" — Ploiești, 
întreprinderea de utilaj chimic Plo
iești. întreprinderea de mecanică 
fină Sinaia. întreprinderea „Neptun“ 
— Cîmpina, Țesătoria „INTEX" 
Păulești, Combinatul de îngrășămin
te chimice Valea Călugărească. în- 

. treprinderea de anvelope Florești ș.a.
— Care sint principalele cauze care 

au determinat formarea și chiar 
creșterea in ultima perioadă a stocu
rilor supranormative într-o serie de 
unități economice din județ ?

■

CÎMP LARG

Cit și cum se produce in domeniul 
tehnicii de calcul?

în martie 1972, pe platforma elec
tronică a Capitalei se înregistra un 
eveniment de seamă : realizarea pri
mului produs din seria calculatoare
lor „Felix C-256". la întreprinderea 
de calculatoare electronice — I.C.E. 
După o perioadă relativ scurtă, 
marcată de intense cercetări, asimi
lări și omologări, începe, în 1975— 
1976, fabricația de serie a unui nou 
echipament, cu capacitate de memo
rare și prelucrare superioară : „Fe
lix C-512".

Colaborarea strînsă dintre produc
ție, cercetare și invățămintul supe
rior se concretizează apoi în noi 
produse, cu performanțe din ce in 
ce mai ridicate. Evenimentele de 
seamă se înmulțesc. în 1978 este 
realizat primul microcalculator, iar 
un an mai tîrzlu, intră în fabricație 
primele minicalculatoare „Indepen
dent" și „Coral". în 1982, la Tîrgul 
internațional de la Brno, microcal
culatorul românesc M-118 obține 
medalia de aur. Bucuria acestui re
marcabil succes este dublată de a- 
precierea evidentă a echipamentelor 
de calcul românești, solicitate tot 
mai mult, în ultimii 4—5 ani, de 
numeroși parteneri externi. O dova
dă certă a calității și competitivită
ții produselor cu marca „I.C.E.— 
România", intr-un domeniu în care 
confruntarea internațională nu este 
cîtuși de puțin... confortabilă !

Promptitudinea, competența, spiri
tul creator au caracterizat în anii din 
urmă relațiile pe care intrcprinderea 
de calculatoare electronice le-a sta
bilit cu partenerii externi, cu bene
ficiarii din economia națională. As
tăzi, colectivul întreprinderii susține 
un examen dificil, poate cel mai di
ficil din scurta istorie a activității 
sale — dotarea cu tehnică de calcul 
a economiei naționale, in conformi
tate cu exigențele cantitative și cali
tative ale noii etape de modernizare 
a producției. Sint asigurate toate 
condițiile pentru promovarea acestui 
examen cu nota maximă ? Ne răs
punde ing. Horea Tănase. directo
rul întreprinderii de calculatoare e- 
lectronice București.

— Față de 1985, ne precizează in
terlocutorul. producția de calcula
toare .,Felix" este relativ constantă. 
Un salt cantitativ se înregistrează, in 
schimb, la mini și microcalculatoa
re : in 1986 am fabricat cu 40 de 
bucăți mai mult decit în 1985, iar 
producția pe 1987 este mai mare față 
de cea a anului trecut cu 10 la sută.

— Deși producția a crescut, cere
rea de echipamente de calcul nu 
este, totuși, onorată in totalitate. Pe 
parcursul investigațiilor noastre in 
centre și oficii de calcul din mari 
platforme industriale, numeroși in
terlocutori au afirmat că nivelul ac
tual al producției de calculatoare 
este nesatisfăcător. Cum apreciati si
tuația existentă ?

— Judecind după numărul comen
zilor ferme adresate întreprinderii 
de calculatoare trebuie să recunoaș
tem că cererea este de două ori mai 
mare fată de capacitatea noastră de 
producție. Desigur, am putea realiza 
mai mult, cu anumite eforturi, mai 
ales in ce privește aprovizionarea 
tehnico-materială. Dar cifrele noas
tre de plan, ca și repartiția sisteme
lor de calcul sint coordonate de or
ganele de sinteză. Dacă acestea vor 
considera necesară și posibilă o creș
tere suplimentară a producției de 
calculatoare, avind în vedere exigen
tele actuale ale modernizării produc

— Principala cauză a acestei si
tuații o constituie slaba preocupare 
a factorilor de conducere din între
prinderi pentru asigurarea unei 

în unități economice din județul Prahova

aprovizionări tehnico-materiale ju
dicioase, in strictă concordantă cu 
normele de consum. Astfel, unele 
unități se aprovizionează cu o serie 
de materiale mai puțin necesare, 
care îngroașă stocurile supranorma
tive. O altă cauză care ,duce la for
marea stocurilor supranormative o 
constituie neritmicitatea cu care se 
livrează unele repere executate în 
colaborare cu alte unități. Din 
această cauză numeroase întreprin
deri nu pot finaliza la rîndul lor 
producția, aflată pe flux și rămîn cu 
cantități mari de materiale în stoc.

,Apoi. se cuvine subliniat și faptul că 
nici centralele industriale nu acțio
nează conform obligațiilor legale 
pentru redistribuirea în termenele 
stabilite a materiilor prime și ma
terialelor devenite disponibile in 
unitățile cărora Ii s-a schimbat din 
diverse, motive sortimentația de. fa
bricație. , Dar stocuri supranormative 
mai apar și din alte cauze.

— Atunci continuați. Chiar nu 
există nici o modalitate de rezolvare 
a acestor probleme 1

— Lucrurile la care am să mă re
fer sint puțin mai complicate. Mai 

DE AFIRMARE INFORMATICII

ției. noi vom răspunde cu prompti
tudine.

— O anumită doleanță a utilizato
rilor de calculatoare ne-a reținut a- 
tenția in mod deosebit : configura
țiile standard, cu echipamente peri
ferice „sărace" — imprimante rapi
de, unități de disc și de bandă mag
netică etc. — nu mai corespund ne
cesităților actuale. Vă este cunoscută 
această nemulțumire a beneficiari
lor ?

— Da. în ultimul timp, cererile 
prin care se solicită configurații cit 
mai complete in raport cu specificul 
utilizării au sporit foarte mult, c.eea 
ce denotă, in fond, o etapă nouă, de. 
folosire intensivă a tehnicii de calcul 
în procesele de producție. Din păcate, 
deși ritmul asimilărilor in domeniul 
calculatoarelor este impresionant, 
există încă unele repere sau suban- 
samble. in special la echipamente 
periferice, pe care le importăm. Din 
acest motiv, prin contractele înche
iate cu beneficiarii din economia na
țională. ne angajăm să Jivrăm. deo
camdată. sisteme de calcul în confi
gurație standard ; in măsura posibi
lităților. în cazul marilor utilizatori 
din sectoare-cheie ale industriei. în
cercăm să livrăm, suplimentar, o 
imprimantă rapidă, o unitate de disc 
sau de bandă magnetică. Precizez 
însă că in cazul contractelor înche
iate cu partenerii externi onorăm 
cererile Ia nivelul celor mai înalte 
exigente.

— Am relatat în paginile „Scin
teii" despre experiența informaticie- 
nilor de la Combinatul de oteluri 
speciale din. Tirgoviște. Ei și-au pro
pus să utilizeze tehnica de calcul 
in procesul de elaborare a otelului. 
Nu le lipsește decit... minicalculato- 
rul ! Ce răspuns puteți da. pentru 
acest caz concret ?

— Deși cererea ne-a fost transmi
să destul de tirziu. minicalculatorul 
va fi livrat pină la sfirșitul anului, 
conform contractului încheiat.

— Specialiștii de la întreprinderea 
„Electronica" asigură, de mai multi 
ani. prin echipe proprii întreținerea 
și repararea televizoarelor, statisti
cile lor demonstrind că numărul in
tervențiilor scade continuu, td ex
periența depanatorilor ..din teren" 
contribuie la îmbunătățirea calității 
produselor aflate pe banda de mon
taj sau în Curs de reproiectare. în
treprinderea de calculatoare nu ar 
putea prelua această inițiativă ?

— Service-ul asigurat de fabrică 
este un mal vechi dezideraț al cor 

• Fârâ îndoială, producția de echipamente da calcul a crescut In 
ultimii 2-3 ani, fără a satisface insă cererea, cu atit mal mare și mai 
firească in actuala etapă de modernizare a economiei naționale. Dacă 
cifrele de plan ale întreprinderii de calculatoare nu vor atinge în urmă
toarea perioadă cote superioare, unele obiective din programele de 
modernizare ale unităților economice nu vor putea fi înfăptuite.

• Configurațiile standard ale sistemelor de calcul nu mai corespund 
exigențelor utilizatorilor din economia națională. De aceea, ritmul asimi
lărilor trebuie să crească, prin efortul bine corelat al specialiștilor din 
producție, din cercetare și învățămînt.

• Buna dotare a economiei naționale cu tehnică de calcul este o 
cerință stringentă a modernizării. Pentru a-și îndeplini această sarcină, 
specialiștii din producție și cercetare trebuie să realizeze calculatoare 
mai multe, mai rapide, mai fiabile, prin urmare, materiale specifice șl 
componente performante, prin tehnologii de fabricație aliniate nivelului 
mondial. Se impune deci o mai strinsă colaborare intre electroniști șl 
informaticieni, fizicieni și chimiști, specialiști in automatizări și electro- 
tehniști. De asemenea, un control mai riguros, in ce privește propria 
modernizare a domeniilor chemate să asigure modernizarea economiei 
naționale.

Valeria ICHIM

exact, este vorba despre bazele ju
dețene de aprovizionare tehnico-ma
teriale. Firesc, acestea ar trebui să 
preia în orice moment orice mate
rial sau materie primă existentă în 
surplus in întreprinderi, in vederea 
redistribuirii lor în alte sectoare de 
activitate. Numai că. în cele mai 
multe cazuri, nu se procedează așa. 
Pe de-o parte, conducerile unor uni
tăți preferă din diferite motive să 
mențină în stoc o serie de materiale 
și să plătească penalizări, gîndind 
probabil că e mai bine să ai în plus 
decit să alergi după materiale. Apoi, 
nici bazele de aprovizionare nu ac
ționează cu prea multă decizie pen
tru preluarea materialelor și materi
ilor prime disponibile deoarece tre
buie create spații de depozitare, 

plătit transportul, apoi alte și alte 
obligații.

— Tovarășe director, ce materiale 
sint practic imobilizate in unele uni
tăți ?

— în urma controlului efectuat îm
preună cu organele județene de 
partid în luna septembrie, control e- 
fectuat intr-un număr de nouă în
treprinderi din cadrul Ministerului 
Industriei de Utilaj Greu, Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerului Industriei Electroteh
nice am constatat că există stocuri 
de ferodouri, pietre de polizor, rul
menți de diferite tipuri, cabluri și 
autoșasiuri la întreprinderea .,1 
Mai" : piese de schimb, inele for
jate, cuțite de strung la întreprin
derea de rulmenți grei din Ploiești ;. 
tablă placată, electrozi, sirmă de su
dură, țevi de construcție, motoare e- 
lectrice la întreprinderea de utilaj 
chimjc Ploiești. în cazul, multor uni
tăți există produse in stoc de peste 
<1—5 ani. Spre exemplu, la întreprin
derea „Feroemail" Ploiești de arii de 
zile stau, in stoc tuburi din fontă, 
iar la întreprinderea ..1 Mai" există 

lectivului nostru. Sperăm ca, în cel 
mai scurt timp, laboratoarele specia
lizate pentru reparații să devină, in 
întreprinderea. de calculatoare, o 
realitate.

— Ar fi o garanție in plus pen
tru utilizatori în privința fiabilității 
echipamentelor de calcul, a funcțio
nării lor ireproșabile, inclusiv in 
condiții de mediu industrial.

— Aș dori să fac o precizare. Pro
dusele ndastre nu au fost concepute 
pentru a face fată mediului indus
trial. De altfel, cartea tehnică a fie
cărui echipament menționează clar 
acest lucru, chiar și pentru calcula
torul de proces „SPOT-83". Ele tre
buie protejate contra umidității, a 
variațiilor de temperatură sau de 
frecventă a curentului din rețea, 
contra vibrațiilor sau prafului me
talic. Calculatoarele pentru mediu 
industrial sînt realizate în unităti 
aparținind Centralei de echipamente 
pentru automatizare.

— Vizitatorul obișnuit este plăcut 
surprins în întreprinderea de calcu
latoare electronice de tehnica inaltă 
folosită. Un ochi avizat ar putea se
siza insă și unele deficiențe. De pil
dă. implantarea componentelor elec
tronice pe plachetele cu circuite im
primate se face manual. De ce ?

— La acest capitol, sîntem într-o 
fază in care faptele nu sint încă pe 
măsură intențiilor și a posibilităților 
noastre. Dar noi aplicăm in 
producție și tehnica de calcul. 
La linia automată de cuprare 
controlăm permanent parametrii 
tehnologici cu ajutorul calcula
torului ..SPOT-83". Ur. microcalcu
lator „Cub Z“ este cuplat eu mașina 
automată de găurire a plachetelor cu 
circuite imprimate. Documentația 
tehnică este realizată intr-un „labo
rator tipografic" complet automatizat. 
Sigur, acestea sint dpar mici „grefe 
informatice", dar am infiintat recent 
un oficiu de calcul, a cărui primă 
sarcină este elaborarea de orograme 
pentru pregătirea, lansarea și urmă
rirea in timp real a producției si. 
bineînțeles, a contractelor.

în privința tehnologiilor — de pil
dă. pentru fabricarea circuitelor im
primate — ar trebui ca. intr-adevăr, 
producția să primească mai mult 
sprijin din partea cercetării. Și mă 
refer, in primul rind, la institutul de 
profil, apoi la cercetătorii din elec
trotehnică și automatizări, dar și la 
specialiștii de la „Microelectronica" 
și I.P.R.S.-Băneasa, la toti colabora
torii și furnizorii noștri de com
ponente. 

numeroase autoșasiuri pentru auto
vehicule. Unitățile au încercat să le 
transfere, dar nu au găsit benefi
ciari amatori să le preia, in același 
timp, nici bazele județene nu le pri
mesc. în aceste condiții întreprinde
rile plătesc de ani de zile penali
zări. Trebuie găsită o soluție cu a- 
ceste produse, care stau de ani de 
zile în stoc și nu folosesc nimănui. 
Competența noastră este limitată, 
dar. gindesc că o soluție ar putea fi 
declasarea, casarea acestor produse 
care practic nu aduc decit pagube, 
ocupînd spații de depozitare, nefiind 
căutate de nimeni și în plus pentru 
ele plătindu-se penalizări.

— Cum acționează comisia de li
chidare -a stocurilor supranormative, 
comisia financiar bancară, organele 
Băncii Naționale pentru preîntâmpi
narea creării stocurilor supranorma
tive 1

— Firește, acolo unde factorii de 
răspundere din întreprinderi nu au 
înțeles să-și exercite atribuțiile care 
le revin în acest domeniu și nu au 
luat cele mai ferme măsuri pentru 
lichidarea stocurilor supranormative 
de materiale, piese de schimb, pro
ducție neterminată și produse finite 
s-au luat măsuri potrivit prevederi
lor legale. întîmpinăm totuși o serie 
de dificultăți. Ponderea cea mai 
mare â imobilizărilor este la pro
ducția finită ; peste 72 la sută din 
total supranormativ. Este vorba de 
unele instalații petroliere, utilaje 
chimice șf țesături la „Intex" Pău
lești. Nutrim speranța că aceste pro
bleme vor fi cit. mai repede soluțio
nate de ministerele de resort și or
ganele de sinteză, ele depășind com
petența noastră. în ce ne privește, 
vom înteți controalele in unități, 
vom dovedi intransigență și răspun
dere în rezolvarea acestei importan
te activități de lichidare a stocuri
lor supranormative! care în ultimă 
instanță vizează un singur lucru, e- 
sențial aș zice : creșterea eficienței 
folosirii materiilor prime, materiale
lor, pieselor de schimb, adică a unei 
importante părți din avuția națio
nală.

G11. 1ON1ȚA
Ion MARINESCU

La cooperativa agricolă Salonta, județul Bihor, continuă insilozarea furajelor.

MARAMUREȘ : Realizări ale forestierilor
MEHEDINȚI:

Colectivele muncitorești aie 
I.F.E.T. Maramureș acționează cu 
fermitate in vederea creșterii con
tribuției lor la încheierea cu re
zultate cit mai bune a activității 
de export a județului pe anul ir, 
curs. Prin eforturile depuse și mai 
buna organizare a muncii, fores
tierii maramureșeni au reu?ii că 
realizeze o producție suplimentară 
destinată exportului in valoare de

Optimizarea deciziei
(Urmare din pag. I)

consiliului oamenilor muncii să fie 
consemnate întocmai spre a fi bine 
cunoscute. Este prima și minima con
diție. Dar, reuniunile consiliilor oa
menilor muncii continuă să fie re
zumate. ca să nu spunem ciuntite, 
după metoda fiecăruia din cei stabi
liți să scrie „procesele-verbale". Am 
lecturat in ultimul timp foarte muite 
asemenea „documente" redactate In 
stil de proces-verbal și ne-a fost dat 
să constatăm că hu reprezintă alt
ceva decit un fel de „începuturi" de 
Idei — cu conținut tehnic sau eco
nomic — care nu sint nici clar enun
țate și nici argumentate. Oricine ar 
vrea să apeleze la ele nu ar avea 
mare lucru de aflat.

Existența pe plan județean .a, unor 
organisme învestite să coordoneze 
activitatea organelor de conducere 
colectivă- din întreprinderi — res
pectiv consiliile județene ale oame
nilor muncii — aduce tn discuție si 
răspunderile mari ce le revin pen
tru imprimarea in organele operati
ve ale autoconducerii muncitorești a 
unui stil de conducere modern, efi
cient. corespunzător etapei pe care o 
parcurge astăzi economia noastră. O 
economie care se află permanent, zi

BUZĂU: Buna organizare sporește forța 
mijloacelor mecanice

Pină vineri. în județul Buzău au 
fost efectuate arături adinei pe circa 
60 la sută din cele 139 652 hectare 
planificate. Pentru încheierea lucră
rii pină la 15. noiembrie, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a stabilit o serie de măsuri intre 
care menționam suplimentarea nu
mărului de mecanizatori cu coope
ratori și alte cadre care știu să con
ducă tractoarele, generalizarea lu
crului in schimburi prelungite sau în 
două schimburi. De asemenea, la ni
velul celor 14 consilii agroindustriale 
au fost constituite formații speciali
zate pentru transportul și împrăș- 
tierea pe cîmp a peste 1 milion de 
tone de gunoi de grajd, precum și a 
amendamentelor calcaroase, toate 
menite să contribuie la sporirea gra
dului de fertilitate al solului. Cu pri
lejul unui raid Întreprins la acest 
sfirșit de săptămină, am constatat că 
măsurile respective și cele organiza
torice stabilite la nivelul consiliilor 
populare comunale, privind mobili
zarea forței de muncă la eliberarea 
terenului de resturile vegetale, sînt 
aplicate și au efect imediat.

Spre deosebire de anii trecuți, uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Rușețu s-au inserts in 1987 printre 
primele in ce privește încheierea lu
crărilor de sezon. Asupra revirimen
tului produs ne face citeva precizări 
tovarășul Emilian Țăruș, președin
tele consiliului agroindustrial Ru
șețu : „In campaniile agricole clin a- 
cest an, am avut satisfacția lucrului 
făcut bine și la timp. Aceasta ca ur
mare a aplicării unui riguros pro
gram de acțiune, cu priorități, ter
mene și responsabilități precise. Bi
roul de coordonare a activității po- 
litico-organizatorice și-a exercitat 
mai bine rolul, urmărind întronarea 
unui desăvîrșit spirit de ordine și 
disciplină, atingerea vitezelor de. lu
cru planificate, in condiții de calitate 
ireproșabilă. Pentru a realiza la ter
men toate lucrările, am asigurat.

6 milioane lei. planul „la zi" fiind 
substanțial depășit. De remarcat 
că in unitățile productive și în ba
zele specializate ale întreprinderi
lor de export există asigurat un 
important volum de mărfuri, care 
permite derularea normală a livră
rilor potrivit cerințelor înfăptuirii 
în condiții bune a sarcinilor pre
văzute și pe acest ultim trimestru 
ai anului. (Gheorghe Pârja).

de zi. in impact cu progresul tehni- 
co-științific contemporan.. cu cerin
țele unei dezvoltări calitativ-intensi- 
ve. și care nu poate depăși acest im
pact decit abordindu-l cu metode 
științifice, cu decizii fundamentate 
științific, cu un știi de conducere 
bazat pe capacitate de analiză, deci
zie și previziune.

Salturile calitative pe care trebuie 
să le parcurgă economia noastră sint 
mari Dacă baza materială tehnică 
necesară acestora a fost creată, și ea 
va fi dezvoltată in continuare, fac
torul de conducere a avut, are si va 
avea un roi hotărîtor, determinant 
tn finalizarea acestor salturi. Cine 
știe să- facă investiție de inteligență, 
să asigure o conducere competentă a 
activității fiecărei unități de produc
ție se înscrie eu cele mai bune rezul
tate in întrecerea competenței și 
eficienței. Sistemul autoconducerii 
muncitorești — prin punerea in va
loare a ideilor, a capacității organi
zatorice și gindirii economice a crea
torilor de bunuri materiale, ale mi
lioanelor de proprietari, producători 
si beneficiari — se inscrie și trebuie 
să se inscrie prin rezultate concrete 
pe acest drum. Prin conducere com
petentă, prin decizii eficiente.

Constantin PRIESCU 

concentrarea tractoarelor in formații 
compacte, cu module de cite 10 trac
toare pe brazdă, la nivelul comune
lor, care lucrează in două schimburi 
sub directa conducere a specialiștilor 
din unități. S-au creat astfel condiții 
pentru Încheierea arăturilor pe cele 
13 000 hectare pină la 15 noiembrie".

Tot in unitățile din acest consiliu, 
continuă cu forțe sporite acțiunile 
privind redarea in circuitul agricol a 
terenurilor sărăturoase și a celor de
gradate. O dată cu lucrările specifice 
de defrișare, nivelare, scarificare și 
fertilizare organică, pe suprafețele 
unde s-a impus corectarea reacției 
acide a solului s-au administrat pes
te 8 000 tone de amendamente. Prac
tic, în momentul de față, sarcina de 
creștere a suprafeței arabile cu 
118 hectare, stabilită pentru acest an. 
a fost îndeplinită, iar fostele islazuri 
sărăturate, invadate de mărăcin'șuri 
și costrei pot fi semănate in primă
vară cu floarea-soarelui, porumb și 
sfeclă de zahăr.

Aceeași grijă, dublată de eforturi 
responsabile pentru încheierea ară
turilor și creșterea fertilității solu
lui. pm constatat și in consiliu! agro
industrial Stilpu. la C.A.P. Izvorul 
Dulce. Deși aici forța de muncă este 
mult mai redusă, prin buna organi
zare a activități s-a asigurat un 
front larg de lucru tractoriști!Or și 
se acționează în ritm intens la fer
tilizarea cu îngrășăminte organice și 
aplicarea amendamentelor calcaroa
se pe suprafețe cit mai mari.

Preocuparea susținută pentru efec
tuarea la timp și de cea mai bună 
calitate a ogoarelor adinei de toam
nă, precum și a lucrărilor comple
mentare de sporire a fertilității pă- 
mintului. constituie un argument că 
tot mai multe unități agricole din 
județul Buzău vor obține în 1988 
producții mari.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

In schimburi de
în unitățile agricole din Mehe

dinți, printr-o amplă mobilizare de 
forțe se muncește intens atit ziua, 
cit și noaptea . la efectuarea ogoa
relor de toamnă prevăzute a se rea
liza la nivelul județului pe 89 505 
hectare. Cum terenul se lucrează 
insă anevoios •> din lipsa precipita
țiilor, au fost întreprinse măsuri or
ganizatorice menite. să ducă la spo
rirea randamentului pe fiecare trac
tor. „Terminind celelalte lucrări . a- 
gricole din cimp — ne spune ingine
rul Cean Valeriu. directorul Trustu
lui județean pentru mecanizarea 
agriculturii — in afara tractoarelor 
care se află la transportul sfeclei de 
zafiăf, celelalte, adică 1 400, au fost 
concentrate la arat. Pe 625 tractoa
re s-au organizat schimburi de 
noapte, iar celelalte lucrează in 
schimburi prelungite, pină in jurul 
orelor 11 și 12 noaptea".

Unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Devesel au de reali
zat ogoare pe o suprafață de 5 497 
hectare. Pe inginerul Cornel Hioară, 
directorul S.M.A. Devesel îl găsim 
în cimp pe o solă a. C.A.P. Burila 
Mare, unde 22 de tractoare acțio
nează din plin. S-a oprit aici din- 
tr-un motiv bine stabilit. în această 
zonă terenul are o structură nisi
poasă. Se pot deci, realiza pină 
ia 9—10 hectare arătură pe 
tractor. „Cu sprijinul consiliu
lui popular comunal — ne spune 
directorul stațiunii de mecanizare — 
am nominalizat incă 8 oameni din 
alte sectoare care știu să conducă 
tractorul. Aceștia vor lucra in cursul 
zilei șl vom putea alcătui și o for
mație pentru schimbul de noapte, 
tn felul acesta, în cel mult două 
zile vom încheia efectuarea ogoa
relor pe cele 487 hectare în această 
unitate. Apoi, mecanizatorii se vor 
muta operativ in celelalte unități 
din zonă, cu deosebire la Crivina, 
Bistrețu și Batoți. unde lucrările 
sint rămase in urmă,"

La cooperativa agricolă clin Opri- 
șor putem consemna o acțiune care

VASLUI:

Mecanizatorii 
au acum front 

de lucru asigurat
Unitățile agricole din județul 

Vaslui au de efectuat arături adinei 
pe aproape 138 000 hectare. Așa 
cum ne spunea inginerul Con
stantin Dumbrăveanu, directorul 
trustului județean S.M.A., numărul 
tractoarelor repartizate la arat a fost 
mărit cu incă 460. Astfel, in prezent 
pe ogoarele vasluiene lucrează a- 
proape 1 800 tractoare la arat. Pentru 
a spori ritmul lucrărilor, munca a fost 
organizată în schimburi prelungite, 
iar acolo unde-i posibil — și în două 
schimburi, în acest scop, din între
prinderile industriale și atelierele de 
reparații au fost mobilizați numeroși 
oameni ai muncii care știu să con
ducă tractorul. Cum hotărîtoare este 
acum crearea unui front larg de 
.lucru tractoarelor, s-a trecut la o 
mai bună organizare a acțiunii de 
eliberare a terenului și transportul 
neintirziat al cocenilor in bazele 
furajere. „Pentru grăbirea lucrării 
și incheierea ei pină la 15 noiem
brie. in fiecare unitate și consiliu 
agroindustrial s-au stabilit diferen
țiat norme pentru fiecare tractor și 
ritm zilnic de arat pe formații, ur
mărite îndeaproape de factorii de 
răspundere -— ne spune directorul 
trustului S.M.A. Se lucrează în for
mații mari, compacte plugurile fi
ind prevăzute cu scormonitori ■— și 
numai sub directa supraveghere a 
șefilor secțiilor de mecanizare și 
specialiștilor din unități".

Lucrîndu-se în acest fel, începind 
de marți ritmul zilnic la arat pe 
județ s-a mărit simțitor, pină 
vineri seara această lucrare efec- 
tuîndu-se pe 39 la sută din supra
fața prevăzută. Rezultate cu mult 
peste media județului s-au în- ; 
regisțrat în multe unități din con- ' 
siliile agroindustriale Murgeni, Co- ! 
dăești. Negrești, Fălciu. Birlad, Huși ’ 
ș.a. Arăturile sint rămase in urmă 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Crasna, Ivănești, 
Ștefan cel Mare. Tătărani. In con
siliul agroindustrial Negrești, de 
pildă, cooperativa ’agricolă Rebricea 
avea cele mai slabe realizări la arat. 
Iată de ce conducerea consiliului 
unic a concentrat aici forțe sporite 
ătit la eliberarea de resturi vegetale 
a terenului, cit și la arat. „Acum 
avem în brazdă toate cele 32 de 
tractoare, ne spune Vasile Stâmate, 
inglnerul-șef al unității, iar trans
porturile le efectuăm cu mașinile și 
atelajele. Am arat, e adevărat, doar 
450 hectare din cele aproape 1 200. 
însă cu ritmul zilnic pe care-1 rea
lizăm — de peste 100 hectare —: vom 
încheia arăturile în bune condiții 
pină pe 14 noiembrie".

Așadar, toate tractoarele — tn 
brazdă. La fel ar trebui să se proce
deze și în alte unități rămase in 
urmă, cum sint Roșiești, Hoceni, Pun- 
gești, Tătărani. Bălteni. Găgești, Poe- 
neșt.i ș.a., în care au fost arate doar 
15—20 la sută din suprafețe. Trebuie 
acționat energic pentru ca in cel mai 
scurt timp să fie recuperate restan
țele la arat, iar lucrarea ,să se în
cheie în totalitate .in. termenul pre
văzut.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"

zi și de noapte 
dovedește din partea specialiștilor 
grijă deosebită pentru calitatea lui- 
crării. Furajele de pe cimp au fost 
strinse și depozitate. Totuși, pe cele 
2 090 hectare, pe cite se vor efectua, 
ogoare, au mai rămas resturi ve
getale. Două formații de 400 coope
ratori, cu 35 de atelaje adună 'aces
te resturi vegetale și le transportă 
la marginea solelor. „Numai după 
ce terenul a rămas complet curat, 
intrăm la arat — ne precizează Ni
colae Vîlcea, inginerul-șef al unită
ții. Rezultă astfel o lucrare de ca
litate bună". Aici, la Oprișor, cele 56 
de tractoare folosite la arat sînt 
grupate în trei formații mari, care 
ară zilnic in jur de 200 hectare. Pe 
1 318 hectare, ogoarele au și fost 
efectuate.

Unitățile din consiliul agroindus
trial Gruia au realizat, pină la 7 
noiembrie, arături pe 68 la sută din 
suprafețele prevăzute. Și in această 
zonă, terenul se lucrează greu, insă 
viteza zilnică planificată se îndepli
nește. în ce fel ? Inginerul Vasile 
Galea, directorul S.M.A. Gruia, ne 
explică : „Cele 85 de tractoare au 
fdst grupate în două formații mari, 
fiecare fiind condusă de un specia
list din cadrul stațiunii de mecani
zare. Pentru a elimina în totalitate 
deplasările in gol, toate tractoarele 
staționează peste noapte în taberele 
de cimp. în timpul zilei, unitățile 
agricole pe raza cărora lucrăm asi
gură masa în cîmp mecanizatorilor. 
In felul acesta, ciștigăm ore prețioa
se și cu toate că terenul se lucrea
ză greu, ajungem pină la 3,5—4 hec
tare arătură pe tractor."

Sint. desigur, citeva inițiative care 
merită a fi preluate și generalizate 
Cit mai repede posibil. Mai ales în 
unitățile de pe raza consiliilor agro
industriale Strehaia, Broșteni și 
Vinju Mare, unde se înregistrează 
rămîneri în urmă la eftetuarea ogoa
relor de toamnă.

Virqiliu TĂTARU
corespondentul „Scinteii*
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Ora de dirigenție și profesorul diriginte

UMANISM, MILITANTISM, 
PATRIOTISM

Ființă socială determinată de complexul îm
prejurărilor istorice care-i marchează destinul, 
scriitorul — artistul, în genere — nu se poate 
socoti liber de epoca lui decîi printr-c iluzionare 
pernicioasă, Homer, Shakespeare Dante sînt, in
tr-o primă instanță, „cronicari" ai vremii lor, sin
tetizatori ai unor evenimente cărora le-au descris 
formele de manifestare. Cervantes s-a aflat an- 

• gajat în chipul cel mai direct in bătăliile timpu
lui său, iar don Quijotte poate fi văzut ca eroul 
unei mari credințe într-o epocă de criză a idea
lului. Eminescu al nostru, poetul sferelor celes
te, a fost, cum prea bine se știe, profund impli
cat în viața social-politică a epocii, în bătăliile 
timpului său, în dezbaterea plină de fervoare a 
soluțiilor și căilor de dezvoltare a țării în acel 
ceas istoric în care i-a fost dat să trăiască. Prin 
„Scrisoarea a III-a“ s-a „amestecat" în războa
iele țării, asumîndu-și cu mîndrie rolul de cîn- 
tăreț al unui mare erou național : Mircea cel 
Bătrîn, simbol nemuritor al poporului român 
„atrt de simplu, după vorbă, după port". Este de 
observat, de altminteri, că militantismul scriito
rului român dintotdeauna s-a identificat cu pa
triotismul său : operele literare de seamă sint 
explicit puse în slujba oglindirii vieții celor 
mulți și a dorinței de a-i însufleți și întări pe 
calea luptelor pentru emancipare, neatîrnare so
cială și națională. Eroii acestei literaturi mili
tante, indiferent de ipostază ori categorie pro
fesională, țărani și meseriași, muncitori și inte
lectuali, profesori și dascăli, vînători sau pes
cari, plăleși ai lui Ștefan cel Mare sau dorobanți 
în oastea Independenței de la 1877, militanți 
pentru Unire sau revoluționari pașoptiști, acti-

viștl comuniști in condițiile grele ale ilegalității 
sau antifasciști neînfricați 
eroilor 
române 
torului 
pentru 
intate 
rai-politice 
mului lor. 
reduce la 
rezumă un 
opera aflată 
cititori. Cind Mihail Sadoveanu mărturisea 
„părintele meu literar este poporul", mărturia 
sa era dublată de capodoperele ce vădeau 
eoborîrea adincă a scriitorului în exis
tența istorică și mitologia eternă a românilor. 
Susținută de această puternică rădăcină, coroa
na operei se poate înălța către cer, oricît de 
sus, fără teama de a se rătăci în bătaia vintu- 
rilor. „Țineți-vă aproape de popor, ca să nu 
rătăciți", spusese un militant de seamă ca Si- 
mion Bărnuțiu, pentru ca, mai apoi, un alt mare 
ardelean, Liviu Rebreanu, să aducă într-o oca
zie solemnă înaltul său omagiu celui mai mo
dest dintre români : „Laudă țăranului român". 
Profund angajat in realitățile poporului, parti- 
cipînd prin scrisul său la cauza celor mulți, 
autorul „Răscoalei" exprima acest inalt crez 
militant : „Literatură fără țară nu există, cum 
nu există plantă fără pâmînt. Poezia veritabilă 
respiră aroma pămîntului și a neamului cu atît 
mai sublimată și mai substanțială cu cit e mai 
autentică inspirația poetului". Crez de o actua
litate eternă, expresie a spiritului angajat și

lunga galerie a 
reprezentativi ai Istoriei și literaturii 
exprimă opțiunea fundamentală a scrii- 
militant animat de dragoste șl respect 
făuritorii istoriei, pentru spiritele îna- 

poporului, pentru valorile 
și filozofice caracteristice i 
Militantismul scriitorului nu 

o declarație de circumstanță, 
crez profund, ilustrat generos 
la îndemîna tuturor generațiilor

ale mo- 
nea- 

se 
ci 

de 
de 
că

militant al scriitorului român, chemat astăzi, în 
epoca atîtor mutații substanțiale, să scrie pen
tru popor, împreună cu poporul : făcindu-se 
ecoul colectivități.' naționale aspirînd cu putere 
să fie „suflet in sufletul neamului" său, con
știință înaintată a epocii, martor și luptător 
pentru progresul patrie' sale. In spiritul marilor 
noastre tradiții șl al celor mal durabile reali
zări culturai-artistice șl literare ale acestor ani, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, îndemna, de aceea, pe 
oamenii de artă, să dea expresie, in noi Opere, 
marilor realizări obținute de popor, să înfăți
șeze epopeea 
patriei, să 
tru popor 
Un îndemn aflat în 
spiritul militant și patriotic 
creator de valori care știe că 
țară nu există, cum nu există 
mint", că patriotismul exprimă profunda an
gajare în solul realităților naționale și că ade
vărata libertate de creație a scriitorului comu
nist este libertatea de a-și cînta patria și po
porul, de a spori volumul de conștiință a nea
mului său, de a rosti adevărul epocii in care 
trăiesc, muncesc și se împlinesc semenii săi ți- 
nînd cont de condițiile deloc idilice în care a- 
ceștia își edifică patria, existența, destinul. Care 
sint principalele caracteristici ale acestei Crea
ții militante și patriotice, în ce constă umanis
mul său, ce eroi ne înfățișează și cit de largă 
este gama modalităților artistice apte să dea 
expresie sentimentelor contemporanilor noștri ? 
Iată întrebările colocviului consacrat unei ase
menea majore probleme.

transformării 
oglindească lupta 
pentru edificarea 

deplină

revoluționare a 
întregului nos- 
110 ii societăți, 
concordanță cu 

al adevăratului 
„literatură fără 
plantă fără pă-

Izvoarele creației - oamenii
și aspirațiile actualității

Intr-o societate care situează 
in centrul preocupărilor sale 
omul, dezvoltarea personalității 
sale este firesc ca și arta, lite
ratura să militeze, cu mijloacele 
lor, pentru formarea și educa
rea unui om armonios, animat 
de idealurile inalte, constructi
ve, de profundă dragoste față de 
patrie și de încredere in forța 
geniului uman de a-și afirma 
virtuțile creatoare intr-o țară a 
muncii, talentului și competen- 

umanistă iși 
, in deplină 

acestor o- 
activitatea

ței. O literatură 
consacră energiile, 
libertate 
biective demne de 
scriitoricească.

creatoare,

ALEXANDRU BĂLĂCI : Edifi
căm o cultură umanistă în struc
tura ei profundă, o cultură care 
caută ca, pe tradițiile milenare, 
puternice, reprezentate de sute de 
spirite tutelare, să altoiască mlădi- 
țele creativității moderne, ramurile 
viguroase ale inspirației nutrite de 
prezentul nostru socialist. Edificăm 
o cultură deschisă larg tuturor ex
periențelor umane ale acestui timp 
tumultuos, o cultură ce nu-și poate 
refuza experimentul, întemeiat pe 
ceea ce lumea noastră aduce nou, 
inedit în plan material, spiritual, 
moral. Totodată, partidul nostru 
promovează o politică a „ferestre
lor deschise" pentru a pătrunde 
acele lumini și mesaje autentic 
umaniste ale culturii universale, 
dar, pe de altă parte, și pentru a 
trimite de pe solul fertil al creativi
tății românești actuale simbolurile 
și însemnele realității noastre, idei
le și idealurile lumii noastre de di
mensiuni renascentiste. Nici o cul
tură nu se poate dezvolta în sis
tem autarhic ; ea trăiește într*un 
flux continuu al spiritualității, in
tr-un echilibru dialectic între a 
primi și a da, al schimbului de va
lori menite să umanizeze lumea și 
omul, să contribuie la victoria idea
lurilor de armonie, colaborare și 
pace. Trebuie să arătăm că, de 
peste douăzeci de ani, România este 
trecută printre țările cu cele mai 
multe traduceri : circa 1 000 de 
titluri pe an, ceea ce arată o mare 
deschidere, o mare capacitate de a 
asimila valorile umaniste ale con
temporaneității. La rîndul lor, arta, 
literatura, proza, poezia și muzica 
românească merită din plin sa fie 
cunoscute, pe toate ' meridianele. 
Rod al climatului spiritual din 
acești ani, arta românească are la 
bază o viziune profund umanistă, 
militînd consecvent pentru binele 
omului, pentru adevăr, pentru o 
perfectă concordanță între etic și 
estetic. Ea situează în centrul pre
ocupărilor omul acestui timp, pe 
eroul care dă chip acestei epoci și 
acestei țări, un om văzut în toată 
complexitatea sa, în toată diversi
tatea înfățișărilor sale. Nu există 
artă autentică în afara finalității 
umaniste a misiunii și mesajului 
ei. Arta românească de astăzi be
neficiază de libertățile pe care 
epoca noastră le-a încetățenit în 
viața întregii societăți : scriitorul 
este un mesager și un exponent al 
acestei societăți, dar și beneficiarul 
ideilor care o călăuzesc, al demo
crației noastre socialiste. Iată de 
ce putem spune că determinarea 
actului creator ține azi de rațiuni 
mai profunde și mai adevărate 
decit de directiva îngustă care 
trasa, cu mai multă vreme in urmă, 
subiectul de tratat, precum și partea 
realității ce se dorea ținută în 
umbră, tăcută. Nu există, în lite

ratura de azi, nici o temă tabu : 
umanismul autentic presupune vi
ziunea unui om complet și com
plex, a unei realități atotcuprinză
toare, cu luminile și umbrele ei, 
căci, în fine, drumul pe care mer
gem nu este scutit de greutăți, so
cialismul nu este un marș trium
fal, ci o luptă, o cucerire eroică a 
noilor piscuri către care ne cheamă 
partidul, secretarul său general.

Poezia contemporană, la rîndul 
său, este o poezie care a renunțat 
la inerție, la idilism și imaginea 
edulcorată, poetul asumîndu-și un 
dinamism revoluționar în explora
rea lumilor interioare ale omului 
de azi, în configurarea în metafore 
expresive și noi a chipului său mo
ral și spiritual.

Sint trăsături și cîștiguri ale 
unei literaturi umaniste dobîndi- 
te ca urmare a unui climat spi
ritual a cărui deschidere este

’ efectul politicii culturale a aces
tor ani, pe fondul dezvoltării 
democrației socialiste, al crește
rii responsabilității scriitorului 
angajat in reflectarea fidelă, 
conform adevărului, a realități
lor, oamenilor, activității lor 
eroice.

Climatul fertil, generos în care 
se dezvoltă azi artele românești 
este indisolubil legat de prezența, 
ideile și concepția revoluționară 
ale celui care, de peste două de
cenii, se află la cîrma partidului și 
a țării, de gîndirea și acțiu
nea novatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel care a descă
tușat au adevărat energiile crea
toare ale națiunii, chemînd pe crea
torii acestei țări să fie derrțni de 
spiritul revoluționar al întregii 
noastre dezvoltări, de deschiderile 
și împlinirile trăite de popor. In 
România, unde nu mai există cen
zură, ci există responsabilitatea 
fiecăruia pentru ceea ce creează, 
pentru ceea ce oferă poporului, 
maselor de oameni ai muncii, scri
itorul a căpătat o nouă demnitate, 
o nouă statură morală și spiritua
lă, o învestitură social-politică de 
mare însemnătate : a crea cu po
porul și pentru popor înseamnă o 
mare încredere și o mare răspun
dere pentru destinul artei roma
nești, pentru creșterea puterii edu
cative, modelatoare, a artei con
temporane. Garanția acestei creș
teri nu poate fi în altceva decit in 
creșterea legăturilor cu oamenii, 
cu eroii acestui timp, în sporirea 
și adîncirea înțelegerii orizontului 
lor moral-politic, a determinărilor 
profunde ale dăruirii lor umane și 
profesionale.

Arta sa este o artă angajată în 
măsura în care face un loc larg 
în imaginile sale aspirațiilor uma
ne autentice, idealurilor construc
tive, pașnice, împotrivirii la orice 
amenință viața. Am fost recent in 
Japonia șl am văzut, la Hiroshima, 
pe trei trepte ale unei bănci um
bra omului volatilizat de explozia 
atomică : iată o sinistră realitate 
împotriva căreia se angajează de
mersul scriitorului contemporan 
conștient de echilibrul fragil, in
stabil al lumii de azi. Literatura 
militantă, angajată este o spe
ranță niciodată apusă, o flacără 
niciodată stinsă: pentru a lumina 
calea omului către o lume mai bu
nă, scutită de amenințarea dispa
riției tragice, o lume în care să în
florească cele mai alese virtuți 
umane.

Ecoul viu și fidel 
al tumultului vieții

Conceptul de actualitate în li
teratură a suscitat întotdeauna 
vii discuții. Uneori s-a spus că 
ceea ce este prea „actual" azi 
miine încetează să mai preocu
pe, iar literatura ce-și leagă 
șansa de ceea ce este trecător, 
efemer suferă soarta acestuia. 
Există insă și un alt sens al ac
tualității : semnificațiile majore 
și durabile, sinteza trăirilor oa
menilor unei epoci, perenitatea 
ideilor și credințelor umane in 
progres, creație, construcție.

VASILE REBREANU : Scriitorul 
adevărat a simțit întotdeauna și a 
avut conștiința gravității gestului 
sau faptei sale, a chemării lui de 
a scrie despre cei mulți și pentru 
cei mulți. Acest sens al „actuali
tății" nu se perimează, iar litera
tura consacrată actualității poporu
lui nu iese din uz decît dacă 
talentul se dovedește fals ori pre
car.

Asumindu-ne riscul de a ne scu
funda prea mult in timp, vom 
aminti ca o strălucită confirmare

a adevărului că literatura din toa
te timpurile este o îngemănare a 
realității și nu o elucubrație fru
moasă, vom aminti deci că ceea 
ce atîtor secole li s-a părut o fer
mecătoare poveste — epopeea ho
merică — se dovedește, înaintea 
argumentelor arheologice, o foar
te exactă transpunere în planul ar
tistic a unor realități istorice, pe 
cit de fascinante, pe atît de con
crete. Marele Orb vedea dincolo de 
aparențele accesibile, privirii comu
ne, lăsînd în urmă-i această nepie
ritoare mărturie : încă din zorii ei, 
literatura a fost ecoul viu și fi
del al tumultului vieții, pe care nu 
numai că nu o trăda, ci căreia, cre
dincioasă, îi oferea noi valențe.

Exemplele ar putea fi înmulți
te, și pentru transcrierea lor ar fi 
nevoie să recurgem la întreaga li
teratură universală. Să ne oprim 
o clipă doar la Eminescu. Orică
rui cercetător i se dezvăluie din 
capul locului o realitate cu con
vulsii dramatice : contrastul dintre 
puținătatea textelor tipărite și can
titatea enormă a manuscriselor con
siderate de poet încă nefinisate. De 
unde această exigență care-1 ar
dea de viu pe poet, ca pe Nes- 
sus ? EI căuta, ne-c dezvăluie sin
gur într-un vers, „Cuvintul ce ex
primă adevărul". Și acestui ade
văr, care trebuia exprimat cu ori
ce preț, i-au jertfit marii artiști 
totul, începînd și terminînd cu via
ța lor.
'Urmînd mărețele pilde ale Înain

tașilor, răspunzînd marilor cerin
țe ale prezentului, scriitorii Româ
niei socialiste simt organic in tot 
ceea ce creează responsabilitatea 
menirii lor. Scriitorul, ca toți crea
torii de frumos, trebuie să fie un 
cetățean lucid, scrutător atent al 
realității, conștient de marile sale 
responsabilități cu care cei din jur 
l-au învestit : de a scrie despre 
popor și pentru popor. Făcînd a- 
cest lucru, scriitorul va fi mereu 
actual. Scriu aceste rînduri și am 
vii în memorie frazele atît de lim
pezi din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
educației politice și culturii so
cialiste referitoare la rolul artei și 
literaturii în edificarea noii con
științe. Responsabilitatea socială a 
scriitorului este ideea care, după 
opinia mea, se degajă cu cea mai 
mare pregnanță din această stră
lucită cuvîntare. Creatorul știe 
foarte bine că fiecare cuvint al 
său este judecat nu numai de pre
zent, ci va trebui să stea în fața 
posterității, depunînd mărturie des
pre epoca lui. Și cum ar putea să 
nu fie zguduit de marile momen
te ale vremii sale, cum ar putea 
să nu dea, trecind prin severele 
vămi, ceea ce are mai nobil și mai 
incandescent în sufletul Iui pentru 
a reflecta aceste fundamentale mo
mente ?

Direcțiile principale de acțiune ce 
așteaptă să fie urmate de noi, scrii
torii, subliniate de conducătorul 
partidului și statului nostru, ne dau 
încrederea în destinele literelor ro
mâne. Făcindu-se ecoul fidel al 
epocii pe care o străbatem, inspi- 
rindu-se din viața poporului, scrii
torul va fi mereu actual.

Conceptul de actualitate in lite
ratură este unul dialectic. Deveni
rea unui fenomen nu poate fi seg
mentată, ea trebuie văzută în des
fășurare, integrată unui uriaș flux 
viu care e istoria literaturii. O o- 
peră cu adevărat de actualitate nu 
poate să nu răspundă frămîntări- 
lor care animă prezentul, tot ast
fel cum ea trebuie să perpetueze 
tradițiile valoroase ale trecutului și 
cum ea trebuie să constituie un 
mesaj cu valoare testamentară 
transmis viitorimii. Nu se cunosc 
cărți mari care la data apariției 
lor să nu fi fost profund actua
le. Și ca să mergem la exemple
le cele mai Îndepărtate în timp, 
capodoperele lui Homer, cum spu
neam, nu erau pentru contempora
nii eăi colecții de legende apuse 
într-un trecut imemorial, ci reali
tăți vii, stringente, liantul care în 
condițiile de atunci închega o spi
ritualitate colectivă, contura profi
lul unei culturi menite să dăinuie 
în eternitate.

Trăim un timp de mare eclo
ziune a creativității, de vastă 
înflorire a artelor, care infirmă 
mai vechiul scepticism al unora 
cu privire la destinul artei in 
societatea viitoare. Iar această 
înflorire are loc tocmai pe te
meiul scrutării lucide, pătrun
zătoare a actualității tumultuoa
se, ce-i oferă creatorului su
biecte șl ipostaze umane inepui
zabile.

Cu ani în urmă apăruseră niș
te voci complexate de un, dacă-i 
putem spune astfel, provincialism 
temporal. Inși neancorați prea si

gur în solul realității și in mo
mentul istoric teoretizau, mai des
chis sau mai voalat, că epocile ma
rilor înfloriri artistice ar fi tre
cut, argumentîndu-și scepticismul 
cu un pretins dezinteres al publi
cului față de scrierile de actuali
tate. Complexul nu era nou, el se 
manifesta doar în forme diferite. 
A existat cîndva unul geografic 
care susținea că un eveniment pen
tru a fi demn de a se transpune 
in operă artistică trebuie neapă
rat să se fi petrecut la Elsinor sau 
în turlele de la Notre Dame. A- 
ceasta. cu toate că marii scriitori 
incă de la începuturile literaturii 
noastre au înțeles să se inspire din 
realitățile naționale, înzestrînd cul
tura proprie și cea universală cu 
adevărate capodopere. Că această 
poziție s-a constituit într-un în
dreptar tutelar o dovedește, spre 
pildă, nu. numai faptul că un cti
tor al prozei românești. Costache 
Negruzzi, seria înainte de jumăta
tea secolului trecut o nuvelă in
spirată din epopeea națională, ci 
și acela că, după un secol, un teo
retician de geniu, George Călines- 
cu' afirma : „Numele lui C. Ne
gruzzi este legat de obicei de nu
vela istorică Alexandru Lăpuș- 
neanu, care ar fi devenit o scrie
re celebră ca și Hamlet dacă li
teratura română ar fi avut in a- 
jutor prestigiul unei limbi univer
sale".

Tot pe atît de infructuos s-a 
dovedit complexul care viza stra
tificarea socială. întreaga noastră 
literatură a infirmat teoriile po
trivit cărora omul de jos, țăranul, 
meseriașul, proletarul intelectual 
nu au drept de cetate in lumea 
literelor. Protagonistul întregii 
noastre creații literare este po
porul român, masele muncitoare, 
secole de-a rîndul împilate și ri
dicate în urma revoluției socialis
te la o viață liberă și demnă. De 
la Ion Budai Deleanu, Nicolae Fi- 
limon, Vasile Alecsandri, Mihai 
Eminescu la Liviu Rebreanu, Mi
hail Sadoveanu, Zaharia Stancu, 
Marin Preda și pînă la scriitorii 
reprezentativi de azi, literatura ro
mână, precum codrul eminescian de 
la Rovine, vuiește de mulțimea a- 
celor oameni care, cu frunți in
spirate și brațe oțelite in muncă, 
au creat civilizația multimilenară a 
acestui mirific picior de plai. „Vor 
fi creind opere de mare valoare, 
spunea ironic Joan Slavici într-un 
antologic articol polemic, cei ce 
scriu numai pentru semenii lor de 
prin cluburi, de prin saloane, de 
prin birouri și de la șosele, dar 
toți aceștia sunt numai o mică și 
trecătoare parte a poporului româ
nesc : literatură în adevăr româ
nească o cultivează și-o sporesc nu
mai cei ce, scriind, trec in gin- 
dul lor și peste Carpați, și-și dau 
silința să găsească forma potrivită 
cu felul de a gindi, de a simți și 
de a vorbi al tuturor românilor".

Marele public, invocat de pro
motorii „provincialismului tempo
ral", a fost cel ce le-a dat aces
tora riposta cuvenită. Bine, au în
cercat scepticii o ultimă amplasa
re la teren, oamenii sînt intere
sați de prezent, dar citesc litera
tură documentară. Au apărut in 
acești ani mari cărți de beletris
tică inspirate din actualitatea ime
diată și cititorii au alergat în în- 
timpinarea lor cu aceeași sete, iar 
tirajele, enorme față de cele de-a- 
cum cîteva decenii, s-au dovedit 
mereu insuficiente. Este și firesc 
ca un prezent tumultuos, dinamic, 
plin de mari întrebări adresate in
dividului supus unor transformări 
accelerate, umanității însăși, dar 
străbătut șl de un tonic sentiment 
al încrederii în viitor, să consti
tuie un sol generos pentru o mare 
creație literară.

Literatura, romanul cu atit mal 
mult nu pot fi decît legate dia
lectic de un trecut glorios și des
chise spre un viitor luminos. Este 
creația acesttii timp fecund, de e- 
dificare socialistă, de demnitate și 
afirmare liberă a națiunii. Este 
creația pe care poporul nostru o 
așteaptă cu încredere și iubire ca 
pe propria sa odrâslire și pe care 
scriitorii acestui timp, inimă în 
inima neamului lor, sînt în stare 
și sînt conștiențl și sînt hotărî ți 
să i-o ofere.

O creație literară străbătută 
de , suflu patriotic, de idealurile 
ce animă întregul popor, de sen
timentele si aspirațiile oameni
lor de azi.

Opinii st sugestii referitoare 
la exigențele si împlinirile a- 
cestei literaturi — în partea a 
doua a colocviilor noastre care 
vor fi publicate intr-un număr 
viitor.

Anchetă de
C. STANESCU

La început, mărturisirea m-a 
surprins... După referate, cu 
vorbe potrivite de-acasă șl In

tervenții ce, de asemenea, se stră
duiau să-și potrivească fluxul vor
birii cu ținuta aproape oficială a 
cadrului în care se desfășurau — 
consfătuirile pe probleme ale mun
cii educative — fiorul acela de sin
ceritate, cu nimic drapată, a aprins, 
pe loc, o lumină, In jurul căreia au 
început să pîlpiie sute de priviri in
teresate.

— Eu am rămas de multe ori da
toare elevilor în munca mea de pro
fesor diriginte... Dar în cel puțin 
cîteva împrejurări m-am simțit de-a 
dreptul vinovată !...

Profesoara care rostise aceste cu
vinte se ridicase să vorbească neîm
pinsă de nimeni Nu fusese înscrisă 
pe nici o „listă a solicitatorilor" și 
nici n-o provocasem ir. vreun fel, 
de la masa de unde conduceam dez
baterile. Doar dacă invitația mea de 
a ne rosti ca și cind am citi privind 
limpede în suflet... nu făcuse să se 
deschidă o poartă către ființa ei cea 
adevărată...

Era mică de statură, cu un chip 
distins, cu ochi albaștri care acum 
măsurau parcă propriul lor drum, 
desenat, timp de peste două dece
nii, printre grădini de ochi ce se 
deschideau spre viață. O vedeam 
bine. Stătea in prima bancă a sălii 
în care ne aflam...

— Odată, sint peste cinci ani 
de-atunci...

...în esență, povestirea profesoarei 
a construit, din vorbe puține, chipul 
unui l’apt revelator...

Preluase, în anul acela, ca diri
gintă, o nouă clasă de elevi. Erau 
într-a douăsprezecea. Fosta lor pro-' 
fesoară se mutase la altă școală, în 
timp ce ea abia se despărțise de o 
promoție ce părăsise, cu două luni 
în urmă, băncile liceului. Se străduia 
să-și cunoască noii elevi și, în parte, 
reușise... De la o vreme însă a ob
servat că unul dintre băieții ei (ai 
clasei adică) lipsea cam mult de la 
școală, iar cînd venea întîrzia, de 
regulă, la prima oră. A stat, în fugă, 
de vorbă cu el, ca să afle cauzele 
lipsurilor, ale întîrzierilor... Dar n-a 
putut scoate nimic de la băiat, pen
tru că acesta refuza să răspundă. 
S-a supărat pe el și i-a cerut să-și 
trimită părinții (pe unul dintre ei 
cel puțin) la școală. A fixat, în acest 
sens, o oră din ziua ei de „consul
tații". _A scris și un bilețel cu aceste 
precizări către părinți, deoarece te
lefon nu aveau, iar pentru o vizită 
la domiciliul băiatului, cum s-ar fi 
cuvenit, profesoara nu-și găsise încă 
timp.

In ziua fixată însă n-a venit ni
meni la școală din partea băiatului 
cu pricina. în plus, el a lipsit, din 
nou, cîteva zile. Cînd l-a reintîlnit, 
profesoara l-a certat, fixînd un nou 
termen de întrevedere cu părinții. 
Rezultatul a fost același !...

A treia oară, într-o seară, la „ora 
de consultații", s-a prezentat elevul.

— Ți-am spus să vină tatăl tău 
sau mama ta ! i-a reproșat atunci 
profesoara.

— Eu mă reprezint singur, tovară
șă dirigintă ! a exclamat elevul,

— Poftim ? a întrebat aceasta, in
trigată.

— Mama mea a murit acum trei 
ani — a continuat calm și grav bă
iatul, iar tata, de un an, ne-a pără
sit. Nu se mai află în București. S-a

recăsătorit, pe undeva pe la Sucea
va, și nu mai vrea să știe de noi — 
de mine și de fratele meu, care este 
elev tot aici, la liceu, în clasa a 
X-a... Eu trebuie să am grijă de el, 
de casă... de toate... Cînd lipsesc ori 
întîrzii de la școală... muncesc !...

— ...Nu m-am sfiit nici o clipă 
să-1 cer iertare — a adăugat profe
soara, îmbujorată la față, către sfîr- 
șitul povestirii ei. îmi place să cred 
că voi fi obținut-o în sufletul băia
tului prin ceea ce m-am străduit să 
fac, după aceea, pentru el și pentru 
fratele lui... Acum sînt amîndoi st.u- 
denți la Electronică, la cursurile se
rale, unul în anul al IV-lea, celălalt 
în doi. Muncesc și învață 1... Nu tre
ce o săptămînă in care să nu pri
mesc telefon de la ei. Iar uneori vin 
pe la școală să mă vadă, așa cum

DRUM 
CĂTRE

SUFLET
au făcut-o acum cîteva zile. Cel 
mare. Radu, a venit și cu o fată... 
„să mi-o arate"... E colegă cu el de 
serviciu și de facultate. Vor să se 
căsătorească...

De întîmplarea aceasta mi-am 
adus aminte acum cîteva zile, 
într-o împrejurare ce m-a fă

cut să mă gîndesc, din nou, la im
portanța extraordinară pe care o 
poate avea legătura curată, de su
flet, a unui profesor diriginte cu e- 
levii săi...

Pe culoarul unui mare liceu bucu- 
reștean am întîlnit doi ochi verzi ce 
mi-au zîmbit fără sfială, cu bucu
rie sinceră....

— Vă amintiți de mine ? Mi-ați 
fost profesor !...

Am privit-o mai atent pe tînăra 
femeie din fața mea. Și, în cîteva 
clipe, chipul ei frumos și-a șters, pe 
loc, urmele de împovărare a anilor, 
așezîndu-se cuminte într-o bancă, 
dintr-o clasă, a unui alt liceu...

— Sînt inginer și profesor aici. De 
vreo opt ani I...

— O cunoașteți pe Cristina? m-a 
întrebat directoarea adjunctă a li
ceului, după ce m-am despărțit de 
tînăra profesoară.

— Mi-a fost elevă !
— E o fată foarte bună !
— Așa era și pe-atunci, din cîte 

mi-aduc aminte. Era premianta cla
sei 1 Și aici, la școală, cum se 
descurcă ?

— Excelent ! Nici nu mi-aș fi în
chipuit că un om atît de tînăr, cum 
era ea cu cincl-șase ani în urmă, ar 
putea să facă adevărate minuni cu 
o clasă de năzdrăvani, la care o pu
sesem dirigintă. De fapt, ea a cerut 
să...

...Și directoarea mi-a povestit o 
întîmplare din care rezulta că fosta 
mea elevă, Cristina, inginer de nu

știu care specialitate, om ce se im
pusese prin competență profesională 
și pricepere pedagogică tuturor co
lectivelor de elevi cu care lucrase, a 
cerut, la începutul unui an școlar să 
fie ea dirigintă la o clasă a Xl-a, 
de care alte cadre didactice, cu mai 
multă experiență, se fereau.

— Consiliul de conducere a numi
t-o, bineînțeles, dar cu oarecare în
doială 1 a precizat directoarea. Măr
turisesc că eram cu toții, noi, cei din 
conducere, foarte curioși să vedem 
ce se întîmplă.

în clasa aceea, mai ales unul din-? 
tre băieți, prin comportarea lui, ne 
făcuse mari necazuri în anul școlar 
anterior. Iar noi eram în încurcătu
ră. cu atît mai mult cu cit tatăl bă
iatului, un. om de ispravă, inginer- 
șef la întreprinderea noastră patro- 
natoare, ne fusese și ne era de mare 
ajutor pentru liceu. Băiatul însă fă
cea zile fripte profesorilor, lipsea de 
la școală, avea o ținută necorespun
zătoare, în fine, nu era bine deloc 
cu 61 !...

Școala începuse și, luați cu tre
burile, nici nu ne-am mai in- 

j teresat de clasa Cristinei...
Intr-o zi, fiind de serviciu, tre

ceam pe un culoar. înregistram, cu 
plăcere, murmurul de lucru al cla
selor. Ajungînd în dreptul unei uși, 
rămîn surprinsă, fiindcă, de dincolo 
de ea, nu se auzea nici o vorbă, 
nici o mișcare. îmi arunc ochii : pe 
ușă scria — clasa a Xl-a B. Erau 
elevii Cristinei...

Deschid încet și intru. Elevii, în 
bănci, citeau sau lucrau, într-o li- 
niște desăvîrșită. La catedră, pe 
scaunul profesorului, băiatul ingi
nerului nostru șef.

Cînd m-a văzut, a coborît în grabă 
de pe piedestal și mi-a ieșit în în- 
tîmpinare...

Scurtînd povestea, directoarea m-a 
informat că elevii aveau, atunci, oră 
de specialitate cu Cristina, diriginta 
lor, că profesoara venise în clasă și> 
aproape plîngînd, le spusese că băie
țelul ei cel mic e tare bolnav și că 
trebuie, de urgență, să se ducă cu 
el la spital. De aceea, i-a rugat să 
rămînă cuminți în clasă, punindu-1 
pe băiatul inginerului-șef, pe care-1 
învestise, la puțin timp după înce
perea anului școlar, responsabil cu 
disciplina și cu ținuta, să aibă grijă 
de ceilalți, să nu, se-ntîmple ceva și 
să se afle că ea a plecat de la oră...

„Dacă îi faceți ceva, să știți că 
eu nu mai vin la școală ! mi-a spus 
băiatul, ieșind după mine, pe culoar. 
V-a căutat, să vă ceară voie, înainte 
de oră. Dar nu v-a găsit !“...

într-adevăr — a continuat direc
toarea adjunctă precizările ei — fu
sesem la o ședință în dimineața 
aceea — și eu, și directorul liceului...

— Și ați pedepsit-o pe Cristina ?
— Da... cu felicitări pentru ceea 

ce a reușit să scoată din elevii ace
ia... Timp de doi ani, nimeni nu s-a 
mai plîns de ei. Au ajuns printre 
cei mai buni din școală, iar după 
absolvire au intrat cu toții la facul
tate. Cînd și cînd, ne pomenim eu 
ei pe-aici ! Vin, mai ales, după fosta 
lor dirigintă...

— Se vede treaba că drumul către 
suflet, croit de ea, ca și de atîția 
alții, are multe întoarceri ! îmi spun, 
plecind din liceu, cu gîndul, încă p 
dată, la înalta, nobila misiune de 
dascăl...

Georqe ȘOVU

Casa științei și tehnicii pentru tineret din Brașov (Foto : Agerpres)

Manifestări teatrale
TIMIȘOARA. Astăzi la Timișoa

ra sună gongul inaugural al „Galei 
dramaturgiei românești actuale", 
manifestare tradițională a artei sce
nice din țara noastră dedicată în 
acest an Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării a 40 de ani 
de la proclamarea Republicii. Actua
la ediție, a IV-a, înscrie în progra
mul său (8—15 noiembrie) o suită 
de spectacole susținute de presti
gioase colective teatrale din țară.

Publicul timișorean va avea posi
bilitatea să urmărească, în prezenta
rea teatrelor naționale din Bucu
rești, Iași, Tîrgu Mureș, Timișoara, 
a altor teatre din Capitală și din 
țară, opere literar-dramatice aparți- 
nînd unor creatori de frunte ai scri
sului românesc : Teodor Mazilu, Ro
mulus Guga, Nichita Stănescu, D. R. 
Popescu, Paul Everac, Eugen Barbu, 
Tudor Popescu, Paul Anghel, Dan 
Tărchilă, Platon Pardău, Petre Săl- 
cudeanu. Actuala ediție a „Galei dra
maturgiei românești actuale" va fi 
deschisă de Teatrul Național „Va
sile Alecsandri" din Iași cu piesa 
„Săptămînă patimilor" de Paul An
ghel, in regia artistică a lui Dan 
Stoica.

In programul galei sînt prevăzute 
recitaluri actoricești, dezbateri pro
fesionale, vizite de documentare, în- 
tîlniri cu oameni ai muncii. (Cezar 
Ioana).

SATU MARE. La Satu Mare s-a 
încheiat „Gala spectacolelor de tea
tru pentru tineret", acțiune înscrisă 
în suita de manifestări complexe 
dedicate Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării a 40 de ani 
de la proclamarea Republicii.

Actuala ediție a galei a reunit co
lective de teatre profesioniste din Ca
pitală și din țară, precum și unele 
din cele mai bune formații de gen 
ale tineretului, care au prezentat lu
crări inspirate din munca și viața 
tinerei generații.

Profunzimea analizei psihologice
Organizată cu prile

jul Zilei naționale a 
Republicii Turcia, la 
București și Constan
ța, „Săptămînă filmu
lui turc" a inclus șase 
filme (plus cîteva pe
licule științifice și tu
ristice).

Cineaștii turci culti
vă și drama, dar mai 
ales melodrama și co
media, ca genuri cu 
mai mare șansă de a 
conferi popularitate și 
audiență creației lor. 
Reușite de prestigiu 
ale filmului turc con
semnează interesul 
pentru filmul cu im
plicații politice. Domi
nant rămîne insă inte
resul pentru filmele 
psihologice, în care u- 
niversul individual 
(opțiunile, actele, des
tinul eroilor) este mai 
direct sau indirect co
relat analizei unor 
condiționări sociale.

Dacă ar fi să defi
nim tema principală 
sugerată de filmele 
din „Săptămină" — a- 
ceasta este, fără îndo
ială, căutarea fericirii. 
Și nu este, desigur, 
deloc întîmplător că 
în multe din aceste 
filme, generoase epic, 
se invocă mai ales 
experiențele, aspira
țiile și eșecurile unor 
eroine. Căci condiția 
femeii în contempora
neitate este in centrul 
atenției cineaștilor 
turci, femeia de la 
oraș și de la sat, ță

rancă, profesoară, 
măruntă funcționară, 
muncitoare. benefi
ciind de relevante re
flectări și investigații 
cinematografice.

„Bicicleta albă", pro
iectată în cadrul galei, 
reamintește cit de în
drăgit este de către

„SĂPTĂMÎNĂ 

FILMULUI 
TURC"

publicul turc „Iove 
story“-ul cinematogra
fic. Tînăra regizoare 
Nisan Akman (scena
riu : Eriș Akman, 
imaginea : Eroi Sayi- 
bași) narează cu sen
sibilitate, filmul ei are 
darul de a recrea de
talii din viață îricărca- 
te de o poezie auten
tică, de a aduce in a- 
tenție, o dată cu pi
torescul peisajului 
(case, străzi din Istan
bul, marea la Kalkan, 
pe coasta Mării Egee), 
personalitatea distinc
tă a unor tipuri uma
ne și obiceiuri.

Un alt film remar
cabil al suitei proiec
tate recent pe ecrane 
(la București și Con
stanța) ni s-a părut a 
fi „întoarcerea solda

tului" (regia : Zeki 
Okten). Soldatul Aii, 
(interpretat de Kadir 
Snanir). care, în mi
siune fiind, a fost 
nevoit să tragă in
tr-un contrabandist — 
Ibrahim — este urmă
rit de crima involun
tară pe care a comis-o. 
Atunci cînd, revenind 
din armată, nu găsește 
de lucru și este pus 
în situația să intre, 
fără voie, în afaceri 
nu prea curate, el rea
lizează că „problema 
lui Ibrahim e sărăcia" 
și se simte dator 
să-și răscumpere vina, 
asumîndu-și sarcina 
de a ocroti familia 
celui pe care l-a ucis. 
Filmul se reține și 
pentru „fereastra" pe 
care ne-a deschis-o 
către atmosfera și 
peisajul turc (calita
tea pe care au avut-o 
și celelalte pelicule), 
dar mai ales pentru 
maturitatea perspec
tivei sociale pe care 
se întemeiază analiza 
psihologică.

Suita din „Săptă- 
mîna filmului turc" 
s-a înscris în memo
ria publicului nostru 
prin calitatea cineaș
tilor de a aduce în 
atenție componente 
revelatoare ale speci
ficului național, ima
gini ale vieții și men
talităților din Turcia 
contemporană.

Natalia STANCU
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La 15 noiembrie — alegerile de deputați in consiliile populare! Cronica zilei
A U ) 

■

5

ANALIZA A REZULTATELOR DOBINOITE,
A

înaltele cote

ANGAJARE FERMA
ale implicării

cetățenești
Se afla aici, la marginea munici

piului Cluj-Napoca, un colț pe 
care valul înnoirii parcă îl ocolea. 
Se pitulase sub coama dealului în 
căsuțele sale micuțe. N-avusese nici 
măcar nume. Iar pe harta orașului, 
firicelul ce se strecura contorsionat 
era explicat în legendă de un cuvint 
monosilabic : „drum". Așa și era. 
Drum cjnd noroios, cind mocirlos pe 
care circulau căruțele gospodarilor, 
sau rareori se încumeta vreo ma
șină. Așa a fost. Acum ?

Circumscripția electorală nr. 41 
din Cluj-Napoca este una din cele 
mai mari din municipiu. Se află pe 
teritoriul fostului „drum", denumit 
azi bulevardul Muncii, una din cele 
mai moderne artere de circulație din 
Cluj-Napoca, legînd platforma in
dustrială Someș Nord cu zona cen
trală și celelalte cartiere ale ora
șului. Cum a devenit deci „drumul" 
bulevard ?

„O spune însăși denumirea bule
vardului — prin muncă — arăta 
alegătorul Antal Adalbert. Prin 
munca unită a întregului popor care, 
înfăptuind politica de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, 
ridică și aici, la Cluj-Napoca. aseme
nea cetăți industriale, cum sînt 
Combinatul de utilaj greu unde lu
crează peste 8 000 de oameni ai 
muncii, Fabrica de mașini de rec
tificat. întreprinderile „Sinterom" 
sau „Unirea II". Le cunoaștem pe 
toate, după cum ne cunoaștem unii 
cu alții de pe vremea cind munceam 
la construirea lor, din orele de 
muncă la mașinile și utilajele lor".

Istoria bulevardului Muncii este 
un fel de sinteză a istoriei oameni
lor lui, a muncii lor. Măsurată în 
timpul faptei. Vorbitorii la întruni
rea din bulevardul Muncii au amin
tit anii legislaturii ce se încheie, 

r definindu-i prin treptele pe care le-a 
urcat în acest răstimp acest nou 
„centru" al municipiului Cluj-Na
poca. Alegătorul Petru Drăgan le 
numea : noile ansambluri de locuințe, 
construcția liniei de tramvai, facul
tatea de mecanică, liceul industrial, 
filialele institutelor de cercetări. 
„Aici muncim noi, oamenii bulevar
dului Muncii".

Cine sînt oamenii acestui frumos 
bulevard ? Muncitori, ingineri, cadre 
didactice, studenți. Iar noua calitate 
a muncii lor a fost definită de însuși 
conținutul problemelor ridicate în 
fața celor doi candidați la alegeri : 
..Este nevoie de un minilectorat 
tehnic Ia biblioteca noilor ansambluri

de locuințe" ; „Cadrele didactice de 
la Institutul politehnic să participe 
la elaborarea proceselor de Înnoire 
a producției la Combinatul de uti
laj greu" ; „Lucrările de diplomă ale 
seraliștilor care lucrează pe plat
formă să fie axate pe probleme ne
mijlocit legate de producție". „Să se 
înființeze un grup de lectori format 
din cadre didactice din învățămîntul 
superior, mediu, precum și din 
muncitori specialiști, care să pre
zinte săptăminal prelegeri despre 
cele mai noi cuceriri tehnico-știin- 
jifice". Un dialog al specialiști
lor ? Da, și nu. Da. pentru că ale
gătorii sînt aceiași cu autorii pro
duselor de înaltă tehnicitate, unele 
în premieră națională — de la oțe
luri speciale, la utilaje energetice, 
mașini-unelte. mașini textile. Da, și 
pentru că cel doi candidați ai lor, 
oameni ai circumscripției, sînt egal 
cunoscuți în lumea producției, ca și 
în cea a științei : prof. univ. dr. 
Vasile Ionuț și conf. univ. dr. Mihai 
Stănculescu. Nu — pentru că atit 
alegătorii, cit și candidații sînt în 
aceiași timp cetățeni ai zonei bu
levardul Muncii, locatari ai impună
toarelor ansambluri de blocuri. Și 
gospodari ai acestora. Iar preocupă
rile. sugestiile și problemele dezbătu
te au îmbinat firesc interesele pro
ducției cu cele cetățenești. „Ampla
sarea rațională in jurul blocurilor a 
miniconteinerelor pentru colectarea 
materialelor refolosibile din gospo
dării : crearea unor spații de re
creare pentru toate anotimpurile : 
primăvara, vara și toamna — flori 
și verdeață, iarna — patinoar natu
ral ; noi mijloace pentru folosirea 
rațională a energiei termice în locu
ințe..." Toate, la înaltul nivel al 
demnității cetățenești. Și toate, te
meinic judecate, la fel ca la locul 
de muncă, prevăzute în planul de 
lucru — la fel ca în producție.

...Și totuși, bulevardul Muncii 
trece prin locurile fostului „drum" 
pe care multi ‘alegători din circum
scripția nr. 41 din Cluj-Napoca și le 
amintesc. Iar unul dintre aceștia, 
loan Irimeș. vorbește despre faptul 
că anii ce vin vor aduce noi și im
portante schimbări în viața oameni
lor de aici, în înfățișarea acestei 
zone. Și ne argumentează simplu : 
„Păi bulevardul Muncii n-a pornit 
de la drumul muncii 1 Este drumul 
nostru, al tuturor".

Marin OPREA
corespondentul „Sclnteii”

PENTRU NOI REALIZĂRI
Concret, despre fapte

In perioada 1—7 noiembrie ne-a 
Vizitat țara o delegație a Centrului 
internațional pentru pace între po
poare din Assisi — Italia, condusă 
de Francisco di Lazzari.

Cu acest prilej, delegația a fost 
primită la Comitetul național pen
tru apărarea păcii și a înmînat. pen
tru președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
un mesaj de pace între popoare.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut întrevederi la : Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii. Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea și Aso
ciația de prietenie româno-italiană. 
Uniunea asociațiilor studenților co
muniști din România. Patriarhia 
română. Consiliul ziariștilor. Depar-

tamentul cultelor. Institutul politeh
nic București ; au vizitat, de aseme
nea. obiective social-culturale din 
București și județul Prahova.

în cadrul convorbirilor avute, 
oaspeții au înfățișat obiectivele de 
pace și bună înțelegere între po
poare, pe care le urmărește Centrul 
internațional de la Assisi, sublini
ind însemnătatea programului lor de 
acțiune, intitulat „Europa ’87".

Delegația italiană a avut cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa politicii de 
pace a României, a inițiativelor și 
demersurilor președintelui tării 
noastre pentru dezarmare, pentru 
edificarea unor noi relații interna
ționale. de colaborare. înțelegere și 
pace.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare primului-mi- 
nistru al Japoniei. Noboru Takeshita. 
cu prilejul alegerii sale în această 
funcție, prin care îi adresează calde 
felicitări. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală 
și succes deplin în misiunea de înaltă 
răspundere ce i-a fost încredințată, 
în telegramă se exprimă convingerea 
că guvernele român și japonez vor 
acționa și în viitor pentru dezvolta
rea continuă a raporturilor de prie
tenie dintre România și Japonia, a 
colaborării și cooperării pe plan eco
nomic. tehnico-știintific și în alte 
domenii de activitate. în interesul 
popoarelor celor două țări.

concrete tv
înainte 

alegătorii 
din Botoșani, delegatul consiliului 
municipal al F.D.tj.S. își exprima 
niște rezerve : „Botoșănenii nu sînt 
vorbitori grozavi. Cind se adună mai 
mulți, se rușinează să ia cuvîntul. 
«Dacă n-oi spune ce trebuie, cum 
trebuie ?»“.

N-a fost așa. Deși în noua școală 
generală nr. 12 unde avea loc întru
nirea electorală se adunaseră 
de cetățeni, discuțiile au luat de la 
început turnura unei analize 
fundate, sincere, deschise. Oamenii 
au vorbit concret despre lucruri con
crete.

— întreprinderea mecanică pentru 
agricultură, unitatea în care mun
cesc — spunea Vasile Harbuz — are 
un nou sediu, chiar din primăvara 
acestui an. Hale noi, spațioase, mo
derne. Producem utilaje pentru agri
cultură. Adică sîntem cei care contri
buie la pîinea țării, a noastră. Depin
de, deci, și de munca noastră, de ni
velul tehnic și calitativ al produselor 
noastre pîinea țării. Așa incit agen
da de lucru a viitorului nostru 
deputat trebuie să conțină ca punct 
permanent calitatea muncii în între
prinderea noastră. Creșterea acestei 
calități trebuie să pornească de la 
calitatea oamenilor. ,

— Nu-i ușor lucru să-ți regăsești 
munca în activitatea economică a 
întregii țări, spunea la rîndul său 
muncitorul Mihai Pinteală de la în
treprinderea „Electrocontact". Asta 
înseamnă. în primul rînd, răspundere. 
Iar această răspundere pornește de 
la fiecare din noi. Orice realizare a 
noastră poartă firma de „Botoșani". 
Dar și orice neajuns. Iar aceste 
neajunsuri, cite sînt, poartă și ele 
„numele" cetățenilor cartierului nos
tru. Deputatul ce va fi ales trebuie 
să ne reprezinte prin ce avem mai 
bun in munca și viața noastră. Dar, 
totodată, să ne cunoască și neîmpli- 
nirile. Să le înlăturăm împreună. 
La nevoie, să supună adunărilor cu 
alegătorii cutare sau cutare neajuns, 
să spună pe nume cauzelor lui.

— Cartierul nostru (strada Pri
măverii, strada Prieteniei etc.) este 
nou, construcțiile au fost încheiate 
doar de cîțiva ani. Dar cind spunem 
cartier ne gîndim nu numai la blocu
rile noi, ci și la frumusețile adău
gate de un parc, un loc de joacă 
pentru copii, o bibliotecă... Și astea 
sînt tot civilizație — zicea alegăto
rul loan Bădăluță. De făcut am fă
cut toate astea. Dar cind e vorba de

de a începe întîlnirea cu 
din circumscripția nr. 30

sute

apro-

îngrijit, aici nu prea ne putem lăuda. 
Căci îngrijitul se face in fiecare zi, 
în permanență. Comitetele de cetă
țeni, asociațiile de locatari nu trebuie 
să aștepte deputatul să le arate locul 
neîngrijit

— S-au făcut lucruri bune — spu
nea alegătorul loan Iovu. Stații mo
derne de autobuze, funcționale, cu 
aspect estetic. S-ar putea interveni 
însă pentru îmbunătățirea transpor
tului înspre și dinspre platforma 
industrială a orașului, cind au lac 
schimburile de muncă.

— Pentru copiii noștri, pentru noi, 
toți cetățenii, virstnici sau mici, 
propun să muncim la amenajarea 
corespunzătoare a parcului din zona 
„Curcubeului", adăuga alegătorul Ni
colae Bîrlădeanu.

— Pe lingă alte măsuri de înfru
musețare, ar fi bine să continuăm 
construirea de fîntîni, în stil specific 
botoșănean — propunea alegătorul 
Aurel Boanță.

în final, s-a văzut că numărul 
mare al alegătorilor prezenți la 
întîlnlrea cu candidații nu i-a „in
timidat" pe vorbitori. Ba, dimpotrivă. 
Pentru că au vorbit de lucruri con
crete. De fapte. Iar faptele stîrnesc 
noi idei. Spiritul de inițiativă, do
rința de angajare plenară în trebu
rile obștii și-au spus din plin cuvîn
tul. Urmează acum noile fapte ale 
legislaturii.

Eugen HRUȘCA
corespondentul „Sclnteii

Pe urmele lui Sadoveanu
în centrul activității culturale 

ieșene, s-a situat în zilele de 6, 7 
și 8 noiembrie cea de-a XVI-a edi
ție a „Zilelor Mihail Sadoveanu". 
Manifestările s-au desfășurat la 

memorial „Mihail Sado- 
dln Dealul Copoului și au 

cuprins o serie de conferințe și 
dezbateri despre importanța operei 
sadoveniene. susținute de scriitori, 
poeți și cadre didactice universi
tare din Iași și București, verni
sarea unei expoziții de carte rară, 
vizionarea spectacolului „Baltagul", 
prezentat de Teatrul pentru copii 
și tineret din localitate, precum și 
un concurs de șah intre scriitorii 
ieșeni. Concomitent, s-au decernat 
și premiile Asociației scriitorilor

Muzeul 
veanu"

r a
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 noiembrie, ora 20 — 11 no
iembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fl schimbătoare, exceptind regiunile 
sud-estice, unde va fi predominant 
frumoasă. Cerul va fi temporar tioros 
la începutul intervalului în regiunile 
nordice, apoi șl in cele sud-vestlce. 
unde pe alocuri va ploua. în rest, ce
rul va fl variabil și ploile sînt posi-

Controlul
o cerință

Sursa de bunăstare a comunei — hărnicia oamenilor ei
Comuna Vitomirești din nordul ju

dețului Olt a^ea toate „datele" pen
tru a fi considerată săracă : pămint 
puțin, neîndeajuns nici pentru grîne. 
nici pentru livezi. Și totuși, comuna 
noastră are toate datele specifice 
unei așezări înfloritoare. Toate în- 
semnînd un singur cuvînt : hărnicie. 
Despre nivelul dezvoltării social- 
economice a comunei vorbesc și pre
ocupările exprimate de cetățenii ei 
la întîlnirile dintre candidați si ale
gători în cele 17 circumscripții elec
torale. Toate pornind de la folosirea 
resurselor locale, altădată conside
rate inutile : pietrișul, tuful vulca
nic. apa... Să ne oprim la apă. în 
imediata apropiere a comunei se află 
punctul izvoarelor de apă potabilă 
„Ciuta". Cîndva. la noi era o zicală : 
„Nu vine izvorul la găleată, ci gă
leata la izvor". Uneori se referea la 
cei care nu prea iubeau munca. Ei 
bine, hărnicia locuitorilor comunei 
face ca izvorul să vină acum nu doar 
în găleată, ci chiar la robinete. La 
una din întîlnirile dintre alegători si 
candidați, s-a discutat acum viitorul

izvoarelor de la „Ciuta". Acestea au 
un debit de patru ori mai mare de- 
cit ce! cunoscut. După calculele spe
cialiștilor, el poate asigura apa la 
robinet nu numai în Vitomirești. ci 
și in comunele vecine : Dănicei din 
județul Vîlcea si Cuca din județul

Instantanee electorale

Argeș. Și iată un punct din planul 
de muncă pentru viitoarea legislatu
ră. care va uni hărnicia a trei co
mune în construirea sistemului de 
aducțiune prin cădere gravitațională.

Da. casele Vitomireștilor sînt mîn- 
dre. cu ele se mîndresc nu numai 
stăpînii lor. ci și întreaga comună. 
De unde mijloace pentru consțruirea 
lor ? Din hărnicia oamenilor. Alegă
torii au propus extinderea cu noi 
spații de producție a Asociației eco
nomice cu profil industrial, bazată 
pe resurse locale. Aici lucrează 600

locuitori ai comunei, iar unitatea are. 
deocamdată, o activitate economică 
anuală de peste 60 000 000 lei. Tot 
pentru viitoarea legislatură, alegăto
rii și candidații își pun pe agenda 
de lucru finalizarea lucrărilor la 
complexul comercial și de mică in
dustrie. cu secții și ateliere de im- 
primerie-serigrafie, artizanat, repa
rații T.V. și altele. Alte locuri de 
muncă, alte surse de venituri. Acum, 
constructorii noștri lucrează la fina
lizarea lucrărilor unui bloc cu 12 
apartamente, destinat 
comunei.

Am enumerat doar 
„punctele fierbinți" ale

. comunei, aflate în centrul dezbate
rilor electorale. Ele vorbesc 
sine

_ cial 
prin 
care 
nicia omului, 
bunăstării noastre.

Nicolae BARBU
corespondent voluntar

specialiștilor

cîteva din 
dezvoltării

de la 
economico-so- 

atins 
din 

hăr- 
baza

despre nivelul
al așezării noastre. Nivel 
folosirea resurselor locale, 
cea mai importantă este 

Si care stă la

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10 ; Ioneștil — 18 : (sala Am
fiteatru) : Un anotimp fără nume — 
18 : (sala Atelier) : Autograf — 10 ; 
Fata din Andros — 14 : Act Venetian 
- 18 /
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Ciclul „Concerte de Mo
zart. Simfonii de Havdn șl Schubert". 
Dirijor : Cristian Mandeal. - — - 
Aurelian-Octav Popa — 11 ; 
de pian Oana Velcovici —
• Opera Română (13 18 57) : 
torul de nuci — 11 ; Tosca
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu 2) : Povestea soldățelu
lui de plumb — 10.30 ; Paganini — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Cin- 
tec despre mine însumi — 10,30 :
Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 11 ; 18,30

Sollst :
Recital 

19
Spărgă- 
— 18

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11 ; Ana-Lla
— 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă Ia doi st&pini — 10 ; Avea 
două pistoale cu ochi albi si negri
— 19
• Teatrul „C. I. Tottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Micul infern — 10 ; 
Ultimul bal — 18 : (sala Studio) : 
Complotul miliardarilor — 10,30 ;
Concurs de împrejurări — 18 30
« Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 10 ;
Iarna cind au murit cangurii — 18.30: 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Cocoșelul
neascultător — 11 ; Așteptam pe alt
cineva — 18
A Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo si ll-lea — 19 : (sala Vic
toria. 50 58 65) : Varietăji pe portativ
— 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 10.30
9 Circul București (10 41 95) : „A so
sit circul !“ — 10: 15.30: 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— II : (sala Cosmonauților. 11 12 04): 
Punguța cu doi bani — 11,30

cinema

*

• Secretul lui Nemesis : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.15: 13,30: 15.45: 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20. MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20
• Curierul („Zilele filmului 
tic") : STUDIO (59 53 15) — 
14; 16; 18: 20
• Secretul iul Bachus 
NOI (15 61 10) — 9; 11,15 
18: 20
• Moromeții : UNION (13 49 04) — 9: 
12; 16; 19. PACEA (71 30 85) — 9; 12; 
16; 19
• Figuranții : GIULESTI (17 55 46) — 
9; 12; 16; 19. FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 12; IȘ; 18
• Pădurea de fagi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17; 19
• Program special pentru copii șl 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
• Iartă-mă : COTROCENI
— 15: 17: 19
• Acțiunea „Edelstein* :
(21 50 97) — 15; 17; 19

so vie - 
io: 12;

TIMPURI 
13,30: 15.43;

(49 48 48)

MUNCA

Ieri s-au încheiat la București lu
crările primului Congres național de 
medicină generală, în cadrul căruia 
s-au dezbătut probleme de mare ac
tualitate pentru asigurarea sănătății 
și vigorii populației din țara noas
tră. Cele peste 250 de lucrări pre
zentate oglindesc preocupările me
dicului de medicină generală pentru 
prevenirea și tratarea bolilor croni
ce cu o largă răspîndire, precum și 
acțiunile întreprinse în acest sens în 
numeroase unități de asistență me
dicală din toată țara.

Legat de această primă tematică 
— a bolilor cronice care necesită 
tratamente îndelungate — au fost 
dezbătute. în cadrul celei de a doua 
teme, probleme referitoare la nece
sitatea și riscul administrării unor 
medicamente pe perioade mai lungi, 
în lumina celor mai recente cerce
tări științifice și a experienței acu
mulate în practica medicală.

Așa cum a reieșit din lucrările 
prezentate și dezbateri, bolile cro
nice cu răspîndirea cea mai largă 
au, în general, evoluții sau manifes
tări foarte îndelungate, așa cum este 
cazul cardiopatiei ischemice, hiper
tensiunii arteriale, aterosclerozei, 
cancerului, obezității, diabetului, bo
lilor reumatismale. 
Medicul de medicină 
primul contact atit cu omul sănătos, 
cit și cu bolnavul în cabinetul de 
întreprindere sau în unitățile sani
tare rurale, orășenești etc. Medicul 
generalist 
riodic în 
năvirilor, 
de boală, 
navului pină la însănătoșire și după 
aceea.

Așa cum
Vietor
onoare al acestei prestigioase mani- 

■ festări științifice, politica
umanistă
nostru se manifestă și în domeniul 
sanitar, fiind orientată spre menți
nerea sănătății, prevenirea îmbolnă
virilor. asigurarea unei structuri ar
monioase a populației și creșterea 
vigorii ei. Programele de sănătate 
vizează combaterea bolilor cardio
vasculare, a cancerului, diabetului 
etc. prin depistarea precoce a ma
nifestărilor acestor suferințe. Medi
cului de medicină generală îl revine 
un rol important în îndeplinirea a- 
cestor sarcini, el fiind primul din 
eșalonul medical care vine în con
tact cu omul sănătos în întreprin
derea, comuna sau dispensarul oră
șenesc in care muncește. El trebuie 
deci să cunoască foarte bine starea 
de sănătate a fiecărui om din colec
tivitatea de care răspunde din punct 
de vedere medical. Buna cunoaștere 
de către medicul generalist a situa
ției bolnavului aflat în evidența sa, 
a familiei lui, a condițiilor de viață 
și de muncă îl ajută la stabilirea

hepatice etc. 
generală are

efectuează controlul Re
vederea prevenirii îmbol- 
depistează primele semne 
urmărește evoluția bol-

arăta prof. dr. docent 
CIOBANU, președintele de

profund
a partidului și statului
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• IMUNITATE LA BOLI. „Există 
toate șansele ca ingineria genetică să de
termine aceeași dezvoltare impetuoasă a 
agriculturii ca. în urmă cu 125 de ani. chi
mia de sinteză", a declarat într-o conferin-

l ță de presă Ernst Ludwig Winnacker. di- 
' rectorul Centrului de Genetică din Miin- 
l chen. Această afirmație se bazează. în pri- 
< mul rînd, pe faptul că, în prezent, și în 
‘ R.F.G. se produce demarajul efectiv al 
l primei faze a aplicațiilor practice ale cuce- 
’ ririlor ingineriei genetice în producția ve- 
ț getală și animală. Firește că. deocamdată. 
1 obiectivul realizării unor „superplante" ca- 
' pabile să-și asigure ele însele îngrășămin- 
l tele necesare și să reziste la dăunătorii de 
. orice tip, ca și la condițiile de secetă sau 
) de frig excesiv, nu este încă atins. în orice 
i caz. cercetările, în acest sens, continuă, jar 
’ aplicațiile practice nu vor întîrzia să-și de- 
ț monstreze eficiența asupra nivelului cali- 
i tativ și cantitativ al recoltelor, afirmă cer- 
’ cetătorii în inginerie genetică.
\ în stadiul cel mai avansat se află cerce-

țările privind ameliorarea semințelor. Bu
năoară, cea mai mare întreprindere produ
cătoare de semințe din R.F.G., cu sediul 
în apropiere de Hamburg, a reușit să reali
zeze cartofi de sămînță insensibili la viru
suri și. astfel, să accelereze succesiunea ge
nerațiilor. In prezent, specialiștii firmei lu
crează la realizarea unei varietăți de sfe
clă de zahăr rezistentă la maladiile speci
fice acestei plante. Cum se procedează ? In 
cromozomii sfeclei de zahăr se im
plantează un fragment, o anumită parte 
din codul genetic al unui virus, ceea 
ce determină formarea de anticorpi împo
triva acestuia și deci a bolii pe care o pro
voacă. în domeniul zootehniei, eforturile 
ingineriei genetice se îndreaptă către reali
zarea unor porcine complet imunizate îm
potriva tuturor agenților patogeni ai gri
pei specifice.

• SE IMPUN COMPOZITELE, 
în curind, noua combină de recoltat cereale 
„Don-1 500", a cărei producție de serie a

început nu demult în Uniunea Sovietică, va 
cintări cu 2 tone mai puțin și va funcționa 
mai eficient, cu un consum de carburant 
cu 10 la sută mai redus decît în prezent. 
Aceste efecte salutare se vor obține prin 
înlocuirea unor elemente componente din 
oțel cu altele din materiale compozite ușoa
re, la propunerea cercetătorilor Institutului 
pentru studiul mașinilor al Academiei da 
științe a U.R.S.S.

în primul rînd, roțile pentru curelele de 
transmisie vor fi mai ușoare deoarece se 
vor fabrica din plastic pe bază de carbon 
și fibră de sticlă, materiale compozite care 
au început să se folosească de cîtva timp în 
industrie, mai ales în construcțiile de ma
șini. Noile materiale se vor utiliza însă și 
la căptușirea cabinei, ba chiar și la reali
zarea discurilor de oțel ale roților de trac
țiune. Materialele compozite sînt de cinci 
ori mai ușoare si considerabil mai rezisten
te decît oțelul. Cit privește proprietățile de 
rezistentă la coroziune și de amortizare a 
vibrațiilor, ele întrec de zeci de ori pe cele 
ale metalului.

„Convorbiri 
participanți- 
proză scurtă 

proză

din Iași și revistelor 
literare" și „Cronica" 
lor la Concursul de 
al Matineului de proză „Mihail 
Sadoveanu" și la concursul de șah.

A mai fost vernisată expoziția 
„Ilustrații la opera lui Sadoveanu", 
la Galeria de pictură „Junimea" de 
la Casa V. Pogor, și s-a desfășurat 
aici încă o nouă ediție a Salonului 
de literatură și film prin prezen
tarea unui moment cinematografic 
„Sadoveanu" cu filmele „Pe Co- 
pou la Sadoveanu" și „Cintecul 
amintirii".

La Fălticeni s-a vizitat Casa 
„Mihail Sadoveanu" și a avut loc 
șezătoarea literară intitulată „Sa
doveanu Ia Fălticeni". (Manole 
Corcaci).

bile doar cu totul Izolat. Vîntul va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime, nocturne, vor fl cuprin
se, în general, între minus 3 și minus 
7 grade, iar cele maxime, diurne, vor 
oscila între 6 și 16 grade. Dimineața, 
ceață în centrul tării. în București : 
Vremea va fl predominant frumoasă, 
cu cerul variabil. Condiții reduse de 
ploaie slabă la sfîrșitul intervalului. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus un grad șl minus 3 grade, 
cele maxime vor oscila între n și 15 
grade, condiții de ceață slabă, dimi
neața.

11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Eroii nu au 
virslă". Producție a studioului de 
film TV. Episodul 19

12.40 Din cununa cînteculul româ
nesc (color). Muzică populară

13,00 Album duminical (partial color)
14.50 însemne ale unui timp eroic 

(color). Porturi dunărene : Cerna
vodă

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Tara mea, azi (color). Epocă de 

glorii — epocă de fapte revolu
ționare. Documentar realizat in 
județul Giurgiu

19.40 Cintarea României (color). Oma
giul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată In colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Giurgiu

20,25 Film artistic (color). „Singurăta
tea florilor". Producție a Casei de 
filme trei. Scenariul : Octav 
Pancu-Iașl, după o idee de Teo
dor Mazilu. Regla : Mihai Con- 
stantinescu

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni, 9 noiembrie
20,00 Telejurnal
20.20 Știința pentru toți (color). Răs

pundem Întrebărilor dumneavoas
tră. Astăzi despre : Un univers cu 
1 000 de miliarde de neuroni : 
creierul uman

20,45 Mandatul organizației U.T.C. — 
reportaj

20,55 Tezaur folcloric (color)
21,10 Roman-foileton (color). ,.Sarea

pămîntului". Ecranizare a roma
nului cu același titlu de Gheor- 
ghi Markov. Producție a studiou
rilor sovietice. Premieră pe țară. 
Episodul 7

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

medical preventiv
a medicinii
diagnostic corect, dar mai alesunui 

in prevenirea unor boli prin cunoaș
terea factorilor de risc. Implicați în 
declanșarea bolii. Acționînd asupra 
acelor cauze care pot contribui Ia 
apariția unei boli cardiace, renale, 
redmatismale etc., medicul generalist 
în colaborare cu pacientul pot opri 
evoluția acestora.

Se știe că înainte de a deveni cro
nice bolile au un debut, o manifes
tare acută care atrage atenția — du
rere, febră etc. — dar există șl 
boli al căror început nu este sesi
zat de bolnav decît după multi ani, 
după ce suferința a avansat simțitor. 
Astfel, hepatita virală, care poate de
veni ulterior o formă cronică, sau 
reumatismul poliarticular acut, care 
poate declanșa după multi ani. este 
adevărat în procent redus, o sufe
rință a inimii (valvulopatie), sînt 
simțite și cunoscute încă de la în-

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

ceput de către medic și pacient, in
cit se pot lua măsuri la timp pen
tru prevenirea cronicizării lor.

Trecerea de la starea de sănătate 
la cea de boală se face însă de cele 
mai multe ori în timp foarte înde
lungat. Cercetări din ultimele dece
nii arată că o cardiopatie ischemică 
apărută Ia vîrstă adultă își poate 
avea originea în aterogeneza din ti
nerețe sau chiar din copilărie. Unui 
cancer de sin îi sînt necesari 10 ani 
pentru a ajunge la dimensiunea de 
un centimetru. Medicul generalist 
nu trebuie să aștepte apariția aces
tor stadii sau a complicațiilor unor 
boli, el trebuie să descopere la 
omul aparent sănătos acele cauze 
sau factori de risc capabili să de
clanșeze boala ; consultînd atent fie
care om sănătos, medicul va atrage 
atenția celor expuși sau predispuși 
la anumite suferințe pentru a se lua 
măsurile necesare.

Este util a se atrage atentia asu
pra faptului că starea de sănătate 
depinde și de modul în care știm 
trăim, să ne hrănim, să muncim 
interesul propriei vieți. Astfel, 
știe că apariția aterosclerozei —
flata la originea bolilor cardiovas
culare — este determinată de ali
mentația bogată în colesterol si gră
simi de origine animală, de sedenta
rism, obezitate, fumat, consum de 
alcool etc. Prevenirea bolilor cardio
vasculare poate fi făcută de medicul 
generalist — așa cum a reieșit din 
numeroasele lucrări prezentate — 
prin depistarea la fiecare om sănă
tos a factorilor de risc ce ar putea 
produce îmbolnăvirea. Hipertensiu-

să 
în 
se 
a-

Pe lingă reducerea, în exploatare, a con
sumului de carburant, combina, in noua sa 
versiune, va presupune și o considerabilă 
diminuare a caracterului energointensiv al 
fabricării ei. Bunăoară, materialul plastic 
compozit pe bază de carbon este relativ 
ușor realizabil din materiale refolosibile 
rezultate în urma prelucrării țițeiului și a 
cărbunelui, iar uzinarea lui ulterioară este 
mult simplificată, comparativ cu metalele.

• LUMINĂ DIN BIOMASĂ ?
Specialiști al întreprinderii „Industromon- 
taza" din Belgrad au pus la punct o nouă 
tehnologie pentru obținerea de biogaz, ca 
rezultat al folosirii potențialului energetic 
oferit de biomasă. Prin înlocuirea cu biogaz 
a gazelor naturale și a păcurii la o fermă 
zootehnică din apropiere de Pancevo. s-au 
obținut economii de energie convențională 
evaluate la cel puțin 140 000 de dolari pe 
an. Instalația realizată în acest scop este 
utilizabilă timp de 20—25 de ani și se apre

moderne
nea arterială, cardiopatia ischemică, 
ateroscleroza. ca și alte boli cronice 
apar si evoluează pe tăcute, fără ca 
bolnavul să își dea seama decît foar
te tirziu. Numeroși medici genera- 
listi au prezentat în cadrul lucrări
lor congresului experiențe valoroase, 
metode eficace prin care au ajuns la 
rezultate bune. Astfel, s-a insistat a- 
supra necesității și utilității inves
tigării tuturor 
lor de muncă 
mune. cartiere,____________ ____ ___
toate județele țării. Cu acest prilej, 
este necesar ca celor cu factori de 
risc : supraponderali, cu hipertensiu
ne arterială, fumătorilor, bolnavilor 
cardiovasculari etc. medicul să le 
atragă atenția asupra pericolului la 
care se expun, iar acolo unde este 
cazul să se indice un tratament me
dical. îndrumarea competentă a bol
navilor spre unități de specialitate 
revine tot medicului generalist, care 
se va ocupa apoi în continuare de 
aceștia, după ameliorarea suferinței.

Administrarea corectă a medica
mentelor in interesul sănătății 
populației reprezintă o problemă de 
cea mai mare actualitate. Cercetări 
de specialitate din multe țări șl de 
la noi demonstrează că. deși arse
nalul terapeutic beneficiază de me
dicamente foarte eficace, multe din 
ele cu cit sînt mai active, cu atit 
pot fi. în timp, mai nocive.

Cea de-a doua temă a primului 
Congres de medicină generală, refe
ritoare la „necesitate și risc in tra
tamentul medicamentos de lungă 
durată în ambulatoriu", a fost susți
nută de numeroase lucrări, dezba
teri, observații cu privire la acțiu
nea unor substanțe asupra organis
mului și riscul apariției unor efecte 
secundare nedorite în urma adminis
trării îndelungate a diferitelor pro
duse medicamentoase. Administrarea 
repetată a penicilinelor.- de exem
plu. poate favoriza sensibilizarea a- 
lergică a organismului. Date foarte 
precise demonstrează că asocierea 
mai multor medicamente poate de
clanșa reacții adverse, uneori mai 
severe decît însăși boala tratată. Me
dicamentele antiinflamatoare indi
cate în bolile reumatismale — avi
zează specialiștii — trebuie admi
nistrate cu prudență, 
caz. deoarece la unele 
ferinde sau predispuse 
afecțiuni sau tulburări 
celeași recomandări s-au făcut pen
tru bolnavi cu insuficiență 
astmatici, de vîrstă înaintată etc.

Prezentarea numeroaselor acțiuni 
de prevenire a îmbolnăvirilor. între
prinse în toate județele țării, larga 
participare a medicilor generaliști la 
această prestigioasă manifestare au 
prilejuit un util schimb de eiCperien- 
ță pentru îmbunătățirea calității a- 
si stenței medicale de bază din țară 
noastră.

membrilor colective- 
din întreprinderi, co- 
din localități etc., din

de la caz la 
persoane su- 
pot declanșa 
gastrice. A-

renală,

Elena MANTU

ciază că investiția va fi amortizată în cel 
mult șase ani. Nu există aproape nici un 
secret în ce privește obținerea gazului din 
biomasă, respectiv din dejecțiile animalie
re. Valoarea calorifică a gazului astfel re
zultat — un amestec de metan, oxid de 
carbon și hidrogen sulfurat — este de 5 700 
kilocalorii pe metru cub, adică egală cu 
cea a antracitului.

Originalitatea noii soluții o reprezintă ba
zinul de fermentare de tip continuu, care 
permite ca instalația să funcționeze în con
diții climatice din cele mai diverse. Aceas
tă soluție este, practic, universală, puțind 
valorifica și potențialul energetic din apele 
reziduale, de la canalizare sau din biomasă 
vegetală. Cu unele îmbunătățiri tehnolo
gice. echipamentul conceput de specialiștii 
iugoslavi poate fi adaptat cu ușurință, în 
vederea obținerii de energie electrică. în
treaga centrală electrică de acest tip nece
sită, pentru deservire, un număr de numai 
cinci muncitori.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Azi, în cupele europene 

la handbal...
La Palatul sporturilor din Capitală, 

cu începere de la ora 17,30, se va 
disputa astăzi meciul retur dintre e- 
chipele Steaua București și Redberg- 
slids I.K. Goteborg (Suedia), contînd 
pentru turul II al „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal 
masculin. Tot astăzi, H.C. Minaur 
Baia Mare va întîlni pe teren pro
priu formația suedeză H.K. Drolt 
Halmstad în „Cupa Federației inter
naționale de handbal", iar Politehni
ca Timișoara va juca în deplasare 
cu S.C. Leipzig pentru „Cupa cupe
lor. • Turneul internațional femi
nin de handbal de la St. Etienne s-a 
încheiat cu victoria ech!peț Româ
niei cu 6 puncte, urmată de Polonia
— 4 puncte, Franța — 2 puncte, El
veția — zero puncte. Handbalistele 
românce care s-au prezentat excelent 
în această competiție au întrecut cu 
26—13 formația Poloniei, cu 23—10 pe 
cea a Franței și au cîștigat cu 20—8 
meciul cu selecționata Elveției.

...și în divizia A la iotbal
Meciurile etapei a 10-a a diviziei A 

la fotbal se vor disputa astăzi, cu 
începere de la ora 14, după următo
rul program : Politehnica Timișoara
— Dinamo ; Rapid — Universitatea 
Craiova ; F.C.M. Brașov — Sportul 
studențesc ; Universitatea Cluj-Na
poca — C.S.M. Suceava ; F.C. Olt — 
F.C. Argeș ; Oțelul Galați — Victoria 
București ; Corvinul Hunedoara — 
A.S.A. Tîrgtt Mureș ; Petrolul Plo
iești — Flacăra Moreni. Toate aces
te întîlniri vor fi transmise Ia radio 
pe programul I. Partida Steaua — 
S.C. Bacău va avea loc luni, 9 no
iembrie.

★
BASCHET. Sîmbăta seara, in Sala 

sporturilor Floreasca din Capitală, 
în derbiul campionatului republican 
masculin de baschet, echipa Dinamo 
a întrecut cu scorul de '90—80 (52— 
39) formația Steaua. într-o altă par
tidă, echipa I.C.E.D. București a în
vins cu 85—82 (47—35) formația 
Academia Militară. In campionatul 
feminin de baschet, Voința Bucu
rești a cîștigat cu scorul de 70—67 
(35—36) întîlnirea cu Universitatea 
Cluj-Napoca. Astăzi, de la ora 9,00, 
in aceeași sală, se vor desfășura 
jocurile revanșă : Voința — Univer
sitatea Cluj-Napoca ; I.C.E.D. — 
Academia Militară și Dinamo — 
Steaua.

ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah, ce se dispută la Sevilla în-ț 
tre marii maeștri sovietici Gări Kas
parov și Anatoli Karpov, a continuat 
cu partida a 10-a, încheiată remiză. 
Scorul se menține egal : 5—5 
puncte. Partida a 11.-a se va disputa 
mîine, 9 noiembrie, cu piesele albe 
urmînd să joace Karpov.

FOTBAL. La Dublin s-a disputat 
meciul dintre selecționatele Irlandei 
și R.D. Germane, contînd pentru 
preliminariile campionatului euro
pean de fotbal pentru juniori. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 0—0.

• SUPRAVIEȚUITORII EPOCII {

DINOZAURILOR. Scarabeul, insectă 
din familia coleopterelor, considerată ca sa- 1 
eră in Egiptul antic, oferă un excelent ’ 
exemplu de adaptare la un mediu în conți- t 
nuă schimbare și de conservare a speciei. / 
Experți mexicani susțin că existența scara- ) 
beului, cel puțin cea dovedită pină în pre- i 
zent, datează de acum 200 milioane de ani, ’ 
pe cind Terra era dominată de dinozauri și l 
de alte animale uriașe. <

O recentă lucrare a entomologului mexi- 1 
can Miguel Angel Moron Rios, cuprinzind i 
și comentarii ale altor specialiști, susține, ? 
între altele, că s-au catalogat circa 30 000 )
de specii de scarabei, ceea ce reprezintă i 
circa 4 la sută din totalul insectelor cunos- ’ 
cute in prezent pe planeta noastră. Intere- I 
sânte detalii sînt inserate în această lucra- i 
re și cu privire la paradoxurile legate de 1 
această insectă, deosebit de nocivă in faza l 
larvară, dar, ulterior, utilă in agricultură, I 
în protecția pădurilor, a mediului înconju- ) 
rător, în general. 1

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



ROMÂNIA - CEAUȘESCU
Poziții realiste, acțiuni constructive in vederea soluționării

J 7 J • J

problemelor cardinale ale contemporaneității
Ample relatări și comentarii în presa de peste hotare

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința so
lemnă de la Moscova consacrată 
celei de-a 70-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
bogăția de idei relevată de această 
cuvintare au fost amplu reflectate 
de mijloacele de informare în 
masă din diferite țări.

Ziarele sovietice „PRAVDA" și 
„IZVESTIA" au publicat tex
tul integral al cuvîntării, în
soțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Agenția T.A.S.S. 
a reliefat, la rindul său, că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
strinsa conlucrare, prietenia și so
lidaritatea internațională care au 
existat între revoluționarii din cele 
două țări, faptul că în anii con
strucției socialiste aceste relații au 
cunoscut o puternică dezvoltare, 
întemeindu-se trainic pe principi
ile socialismului științific, ale de
plinei egalități în drepturi. 
Nicolae Ceaușescu — arată agen
ția — a dat o înaltă apreciere sta
diului actual al relațiilor bilatera
le, menționînd că un rol de cea 
mai mare însemnătate în dezvol
tarea lor îl au întîlnirile și convor
birile dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări; o 
deosebită importanță o au convor
birile desfășurate cu prilejul vizi
tei pe care tovarășul Mihail Gor- 
baciov a efectuat-o, în luna mai a 
acestui an, în România. Se relevă, 
de asemenea, că șeful statului ro
mân a apreciat înțelegerea recentă 
dintre Uniunea Sovietică și State
le Unite ale Americii cu privire la 
semnarea, în acest an, a acordului 
pentru eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ tactice din Europa și Asia 
ca pe un eveniment de importanță 
istorică.

România — evidențiază agenția 
A.D.N. din R.D. Germană — se 
pronunță cu fermitate pentru in
staurarea unei lumi fără arme nu
cleare și pentru adoptarea de mă
suri radicale de dezarmare în do
meniul armamentelor convenționa
le. Se subliniază apoi că, în cu- 
vintarea sa, președintele României 
a relevat : In cei 70 de ani care au 
trecut de la Revoluție, poporul so
vietic, sub conducerea partidului 
lui Lenin, a obținut în domeniul 
construcției societății socialiste 
mari succese, cărora poporul român 
le dă o înaltă apreciere ; în ace
lași timp, Uniunea Sovietică are 
un rol de cea mai mare importan
ță in viața internațională.

Despre conținutul cuvîntării ros
tite la Moscova cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie a 
relatat, de asemenea, agenția 
D.P.A. din R.F. Germania. între al
tele, agenția reliefează ideea din 
cuvîntarea rostită la Moscova de 
președintele Nicolae Ceaușescu, po
trivit căreia socialismul se rea
lizează în mod diferit, nu există 
un model unic, această grandioasă 
operă a popoarelor înfăptuindu-se 
In' strînsă legătură cu realitățile 
obiective din țările respective.

într-o relatare cu privire la cu- 
vintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întîlnirea de 
Ia Moscova a conducătorilor și re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești, socialiste, social- 
democrate, ai altor forțe politice 
progresiste, ai mișcărilor de elibe
rare națională, organizată cu oca
zia celei de-a 70-a aniversări a 

« Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, agenția T.A.S.S. subliniază 
ideea că factorul-cheie al contem
poraneității îl constituie contradic
țiile dintre țările socialiste și ca
pitaliste, care trebuie să fie solu
ționate nu pe calea războiului, ci 
pe cale pașnică. Agenția relevă că 
secretarul general al P.C.R. a pus, 
de asemenea, în evidență, faptul 
că există o singură cale — calea 
coexistenței pașnice, a concurenței 
și întrecerii pașnice dintre țările 
socialiste și capitaliste, subliniind 
că socialismul constituie singura 
cale pentru dezvoltarea liberă a 

. omenirii. Viața a demonstrat — a

r
ILE DE PRESA 
e scurt

. NEGOCIERI. Luni, la Geneva va 
începe prima rundă a negocierilor 
sovieto-americane în probleme le
gate de încetarea experiențelor

I nucleare, relatează agenția T.A.S.S, 
' Aceste convorbiri, precizează agen

ția, constituie un pas calitativ nou

I in comparație cu negocierile ante
rioare ale experților celor două 
țări. în cadrul lor urmează să fie

I convenite, într-o primă etapă, mă
suri eficiente de control care să 
permită ratificarea tratatelor so
vieto-americane din anii 1974 și

I 1976 și să se treacă la soluționarea
> altor probleme, inclusiv legate de 

limitarea exploziilor nucleare ca 
putere și număr, adaugă agenția.

DECIZIE. La recomandarea unei 
I comisii speciale a Națiunilor Unite, 

secretarul general al O.N.U. a 
anunțat decizia de a se permite ac- 

Icesul cercetătorilor și ziariștilor la 
arhivele organizației mondiale re
feritoare la crimele comise în cel 
de-al doilea război mondial. Potri- 

Ivit agenției Taniug, arhivele depozi
tate la New York conțin docu
mente referitoare la 36 000 persoa- 

Ine asupra cărora planează acuzația 
de participare la crime de război.

DECLARAȚIE. în cadrul unei
I conferințe de presă organizate la 

Port Elizabeth, după eliberarea sa 
din închisoare ca urmare a puter- 

| nicei presiuni din partea opiniei 

arătat conducătorul român — că e- 
dificarea societății socialiste nu 
este posibilă fără a se ține seama 
de realitățile din fiecare țară. Nu 
există un singur model pentru toți. 
Soluționarea problemelor-cheie ale 
contemporaneității trebuie să se 
realizeze ținîndu-se seama de par
ticularitățile situației din fiecare 
zonă a globului pămîntesc, a sub
liniat vorbitorul.

în continuare — arată T.A.S.S. 
— vorbitorul a relevat că în cadrul 
actualei întîlniri s-a conturat un 
numitor comun pentru toți — ne
cesitatea unirii tuturor forțelor 
progresiste pentru preîntîmpinarea 
pericolului de război. în legătură 
cu aceasta a dat o înaltă apreciere 
acordului dintre Uniunea Sovietică 
și S.U.A. cu privire la lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, care urmează să 
fie semnat in decembrie, la Wa
shington, în cursul intîlnirii so- 
vieto-americane la nivel înalt.

In Europa — a subliniat 
Nicolae Ceaușescu — este concen
trată cea mai mare cantitate de 

• Contribuții valoroase la îmbogă
țirea gîndirii revoluționare

• Dialoguri rodnice pentru dezvol
tarea colaborării reciproc avantajoase, 
pentru promovarea cauzei păcii în lume

• Realizări de seamă în edificarea 
unei economii moderne, de înaltă efi
ciență

arme nucleare sau de altă factură. 
Există state care intenționează să 
se înarmeze în continuare. Partici- 
panții la întilnire, precum și alte 
forțe de pe continent trebuie să 
acorde o atenție ’deosebită acestei 
regiuni și înlăturării armelor nu
cleare de aici. Cuvîntarea a fost 
relatată pe larg și de ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din 
R.D. Germană.

Poziția țării noastre, exprimată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
— de sprijin al înțelegerii realizate 
între Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii privind sem
narea unui acord încă in acest an, 
în vederea eliminării complete a 
armelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune — cu prilejul 
întilnirii avute la București cu 
conducătorii delegațiilor participan
te la cea de-a 40-a sesiune a Consi
liului General al Federației Sin
dicale Mondiale a fost reflectată 
de către agenția T.A.S.S. Sem
narea acestui acord, a menționat 
președintele României, ar consti
tui un prim pas în vederea elimi
nării totale a armelor nucleare, 
începutul intensificării luptei pen
tru eliminarea lor nu numai din 
Europa, ci și din întreaga lume.

Noul moment de seamă in în
tărirea prieteniei și a colaborării 
multilaterale dintre România și 
R.D. Germană, constituit de con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii, 
și tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, este pus în eviden
tă într-un nou articol publicat de 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
sub titlul „Impulsuri pentru 
strinsa colaborare dintre R.D. 
Germană și România", în care se 
arată : Vizita oficială de prietenie 
pe care tovarășul Erich Honecker 
a efectuat-o în România va con
tribui în mod deosebit la adincirea 
și lărgirea colaborării bilaterale. 
Întîlnirea dintre tovarășii Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu 

publice sud-africane, Govan Mbeki, 
fost președinte al Congresului Na
țional African (C.N.A.), a declarat 
că îmbrățișează în continuare idei
le pentru care a fost întemnițat 
timp de 23 de ani și pentru care 
luptă C.N.A. Sînt membru al parti
dului comunist .și imbră fișez in 
continuare punctele de vedere 
marxiste, a subliniat el.

VIZITA. Gaston Sigur, adjunct 
al secretarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele asiatice, va în
treprinde începînd de luni vizite 
oficiale în Japonia și R.P. Chineză, 
a anunțat purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, citat de 
agenția China Nouă. Convorbirile 
de la Tokio vor constitui prima 
luare de contact oficială a Admi
nistrației cu noul premier nipon și 
cu guvernul pe care l-a format 
recent, iar cele de la Beijing vor 
prilejui abordarea ansamblului re
lațiilor bilaterale chino-americane, 
adaugă sursa citată.

REUNIUNE. Miniștrii de resort 
din țările membre ale Organizației 
Spațiale Vgst-Europene (E.S.A.) se 
vor reuni la 9 noiembrie, la Haga, 
pentru a dezbate probleme privind 
programele pe termen lung ale 
E.S.A., informează agenția D.P.A. 
Pe lingă planurile de realizare a 
unei rachete purtătoare mai pu
ternice, „Ariane-5“, pe ordinea de 

a avut loc într-un moment in 
care cele două state depun 
eforturi pentru a spori capa
citatea de producție a econo
miilor lor și, legat de aceasta, 
pentru a îmbunătăți nivelul ma
terial și cultural, pentru a putea 
îndeplini sarcinile construcției so
cialiste. întîlnirea a avut loc în
tr-un moment în care există șansa 
istorică de a se face un prim pas 
spre realizarea unei lumi libere 
de arme nucleare sau alte mijloace 
de distrugere în masă prin abor
darea temei dezarmării nucleare.

în continuare se subliniază că 
dezvoltarea dinamică a relațiilor, 
a colaborării efective dintre cela 
două partide, state și popoare 
servește intereselor oamenilor din 
ambele țări, este parte compo
nentă a colaborării reciproc avan
tajoase. R.D.G. și România își vor 
aduce contribuția la asigurarea și 
întărirea unității și solidarității 
țărilor socialiste.

în context, tovarășii Erich Ho
necker și Nicolae Ceaușescu au ma
nifestat sprijinul fată de propune- 

rile sovietice privind înlăturarea 
armelor atomice de pe planeta 
noastră pînă în anul 2000 și au 
salutat înțelegerea de principiu 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. referi
toare la încheierea unui tratat 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice. Cei doi conducă
tori au subliniat necesitatea ca ce
lelalte state, în primul rind cele 
din Europa — unde se află cele 
mai mari arsenale de arme de dis
trugere în masă — să aducă o con
tribuție mai activă la realizarea 
acordului respectiv și să depă
șească orice obstacol care s-ar pu
tea afla în calea acestuia.

R.D. Germană și România — se 
subliniază — și-au dat asigurări 
de sprijin reciproc șl în ce privește 
inițiativele lor vizînd crearea unui 
coridor liber de arme nucleare și a 
unei zone libere de arme chimice 
in Europa centrală, precum și pen
tru crearea unei zone libere de 
arme nucleare și chimice, a păcii și 
colaborării in Balcani. Principala 
sarcină a colaborării socialiste și 
a dialogului politic dintre state cu 
sisteme sociale diferite este de a 
contribui la folosirea și nu la iro
sirea șanselor actuale de realizare 
a păcii și securității internaționale 
— s-a subliniat

în articol se arată în continuare 
că relațiile bilaterale au atins un 
nivel ridicat de dezvoltare, conve- 
nindu-se să se promoveze în mod 
consecvent specializarea și coope
rarea in producție. în special în ce 
privește tehnologiile de vîrf și pro
dusele de înaltă tehnicitate, pe 
viitor tinzîndu-se și spre dezvolta
rea în continuare a colaborării cul
turale și științifice, a relațiilor în 
domeniul educației și al'sănătății, 
in turism și în sport.

Tovarășul Erich Honecker și cei 
care l-au însoțit — se subliniază 
în articol — au avut prilejul ca în 
timpul vizitei să-și formeze o opi
nie despre marile realizări ale po
porului român, apreciind in mod 
deosebit aceste realizări.

Ecoul recentei vizite de

zi se mai află problema realizării . 
navetei spațiale vest-europene 
„Hermes" și participarea E.S.A. Ia I 
preconizata construire a unei stații 
spațiale internaționale, în colabo
rare cu S.U.A.

ALEGERE. în cadrul sesiunii de i 
iarnă a Parlamentului Indiei, de
putății au ales pe Shankar Dayal • 
Sharma ca președinte al Consiliu
lui Statelor, camera superioară. 
Sharma este o cunoscută persona- | 
litate politică, făcînd parte din 
Partidul Congresul Național In- | 
dian (I), de guvernămînt.

SCRISOARE. Un grup de ex- 
perți în domeniul controlului ar
mamentelor, informațiilor și pro- | 
lecției mediului Înconjurător au 
dat publicității o scrisoare adresată I 
președintelui Ronald Reagan în | 
care cer ca Administrația Statelor 
Unite să oprească, pentru o perioa
dă de cel puțin doi ani, producția 
de plutoniu și uraniu îmbogățit 
destinate fabricării de arme nu
cleare, transmite agenția D.P.A..

TENDINȚA DE REDUCERE A 
CURSULUI DOLARULUI CON
TINUA să se manifeste pe piețele 
valutare internaționale. La închi
derea bursei din New York, dola
rul era cotat la numai 1,6705 mărci 
R.F.G., după ce temporar scăzuse și 
sub 1,67 mărci. De asemenea, la 
bursele de devize de la Frankfurt 
pe Main și Tokio moneda ameri
cană a înregistrat recorduri de 
scădere a cursului ei. Din ianuarie 
1985, dolarul a pierdut față de yen 
46 la sută din valoarea sa, iar față 
de marca vest-germană — 41 la 
sută.

stat efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Turcia, al convorbirilor 
desfășurate cu acest prilej și al 
pozițiilor exprimate față de marile 
probleme ale contemporaneității 
continuă să fie comentat de presa 
turcă.

într-un nou articol consacrat a- 
cestui important moment în dez
voltarea relațiilor dintre țările 
noastre, publicația săptămînală 
turcă „NEWSPOT", după ce subli
niază satisfacția exprimată de pre
ședintele Kenan Evren cu privire 
la nivelul actual al relațiilor poli
tice și culturale dintre cele două 
țări, apreciind că este necesară 
dezvoltarea raporturilor economi
ce și a cooperării bilaterale, 
în beneficiul reciproc, eviden
țiază : Președintele României,
Nicolae Ceaușescu, a declarat că 
vizita sa are drept scop dezvolta
rea în continuare a relațiilor tra
diționale româno-turce și a expri
mat convingerea că rezultatele a- 
cestei vizite vor reprezenta un pas 
important în acțiunile privind 
strângerea relațiilor dintre ' cele 
două țări.

Ziarul subliniază faptul că Româ
nia accfcdă o importanță specială 
problemei transformării Balcani
lor într-o regiune liberă de arme 
nucleare și chimice, de forțe 
și baze militare străine, pre
cum și aprecierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu că ținerea cît 
mai curind a unei conferințe la ni
velul șefilor de stat și de guvern 
din Balcani, propusă de România, 
va fi folositoare.

Realizări ale țării noastre In di
verse sectoare ale economiei sînt 
reliefate de ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" care scrie : In 
baza hotărîrilor Congresului al 
XIH-lea al Partidului Comunist 
Român, în România se pune ac
centul pe intensificarea producției 
prin mecanizare și automatizare, 
cit și pe introducerea tehnicii cal
culatoarelor în toate domeniile. Ba
zele în scopul soluționării acestor 
sarcini au fost create la cel de-al 
IX-leă Congres al P.C.R., din 1965, 
cînd a fost inițiată politica de dez
voltare industrială pe multiple pla
nuri, sporindu-se în același timp 
și producția agricolă.

Se arată că un aport important 
In obținerea acestor realizări l-au 
avut știința și tehnica. A fost con
struit sau perfecționat un mare nu
măr de mașini și utilaje, iar în 
producție au fost introduse noi 
materiale recuperabile.

în prezent, se subliniază, în în
treaga țară se depun importante 
eforturi în vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan pe anul în curs. 
După cum s-a relevat la o recentă 
plenară a C.C. al P.C.R., realizarea 
acestor indici de pian este hotări- 
toare pentru îndeplinirea sarcinilor 
întregului cincinal.

în cadrul Conferinței Naționale a 
P.C.R;, care urmează să se desfă
șoare în decembrie anul acesta, 
pornind de la analiza rezulta
telor obținute pînă în prezent, se 
va proceda la stabilirea sarcinilor 
de dezvoltare viitoare a societății 
socialiste, relevă ziarul.

La rîndul său, ziarul „NEUE 
ZEIT" evidențiază, într-un articol, 
îndeosebi activitatea intensă în do
meniul construcțiilor, dind ca 
exemplu înflorirea capitalei Româ
niei in anii edificării socialismului, 
Bucureștiul devenind atît un im
portant centru industrial și econo
mic, cît și cultural.

Agenția A.D.N. din R.D. Germa
nă se referă într-o relatare la re
centa dare în exploatare, în pre
zența președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, a unei noi linii 
de metrou în lungime de 18,7 km. 
Prin construirea unei a treia ma
gistrale — între Gara de Nord și 
cartiere de locuit din partea de ră
sărit a orașului — Bucureștiul va 
dispune, in următorii ani, de o re
țea de metrou de 60 km — scrie 
A.D.N.

(Agerpres)

ATENA Precizări privind 
statutul bazelor militare 

americane din Grecia
ATENA 7 (Agerpres). — în condi

țiile în care actualele negocieri din
tre Grecia și S.U.A. nu se vor în
cheia cu un rezultat pozitiv pină la 
sfîrșitul lunii iulie 1988, acordul in 
vigoare privind statutul bazelor ame
ricane de pe teritoriul elen va de
veni caduc, iar bazele vor fi desfiin
țate — a anunțat un purtător oficial 
de cuvînt la Atena, citat de agenția 
Taniug. El a reamintit declarația re
centă a premierului Andreas Papan- 
dreu, potrivit căreia, cu cinci luni 
inainte de expirarea acordului, au
toritățile elene vor da publicității 
un comunicat oficial pe această 
temă. Agenția Taniug amintește că 
între Grecia și S.U.A. va începe o 
nouă rundă de negocieri în problema 
bazelor lunea viitoare și că aceste 
tratative se anunță de durată.

SEUL Demonstrații 
pentru crearea 

unui nou guvern
SEUL 7 (Agerpres). — Noi demon

strații studențești au avut loc vineri 
la Seul. Sprijiniți de profesori și de 
alte categorii ale tineretului din 
oraș, sute de studenți de la Univer
sitatea Yonsei au manifestat cerind 
demisia imediată a administrației ac
tuale, reprezentind dictatura, și cre
area unui guvern independent care 
să garanteze desfășurarea echitabilă 
a alegerilor prezidențiale.

Poliția a intervenit, ca și alte dăți, 
cu aceeași brutalitate cunoscută, 
făcînd uz de grenade cu gaze lacri
mogene și bastoane de cauciuc. S-au 
produs ciocniri violente.

Sesiunea Comisiei mixte 
româno-finlandeze

Semnarea unor documente privind dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice bilaterale

HELSINKI 7 (Agerpres). - La 
Helsinki au avut loc lucrările celei 
de-a 17-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-finlandeze pentru comerț 
și cooperare economică, industrială 
și tehnologică, precum și întîlnirea 
a 8-a a Grupului permanent de lu
cru de cooperare tehnologică și ști
ințifică.

Protocoalele semnate cu acest 
prilej prevăd măsuri și noi acțiuni 
pentru realizarea înțelegerilor con
venite cu ocazia întilnirii la nivel 
înalt, din 1985, dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și Mau-

Sprijin și solidaritate cu lupta poporului 
namibian pentru independență

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
luat în dezbatere problema Nami
biei, care, și la această sesiune, a 
polarizat atenția Națiunilor Unite.

Numeroasele delegații, care au 
expus punctul de vedere al țărilor 
lor la tribuna Adunării Generale, au 
fost unanime în a condamna Africa 
de Sud pentru ocuparea ilegală a 
Namibiei, au exprimat sprijinul și 
solidaritatea cu lupta poporului na
mibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru libertate și independență.

Reprezentantul permanent al țării 
noastre Ia Națiunile Unite a arătat 
că România sprijină ferm și este 
solidară cu cauza justă a poporului 
namibian, cu lupta sa, sub condu
cerea S.W.A.P.O., pentru exercitarea 
dreptului Ia autodeterminare și in
dependență și se alătură ferm co
munității internaționale care con
damnă ocuparea ilegală de către 
Africa de Sud a Namibiei, cerind 
retragerea imediată a Africii de Sud 
din Namibia și, încetarea amestecu
lui în treburile interne și a agresiu
nilor împotriva statelor africane ve
cine Independente.

S-a reliefat că rezoluția adoptată 
de Consiliul de Securitate în proble
ma Namibiei, Ia 30 octombrie, con

Pentru aplicarea Acordului de
MANAGUA 7 (Agerpres). — Pre

ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega 
Saavedra, a propus cardinalului Mi
guel Obando, președintele Comisiei 
naționale de reconciliere, să medieze 
o încetare a focului între. Armata 
Populară Sandinistă și forțele mer
cenare contrarevoluționare — trans
mite agenția Prensa Latina, citind un 
comunicat oficial dat publicității la 
Managua.

Președintele Daniel Ortega a a- 
nunțat anterior că guvernul sandi- 
nist de la Managua este dispus să 
inițieze în baza Acordului de pace 
în America Centrală, semnat la 7 au
gust, la Ciudad de Guatemala, un 
dialog cu forțele mercenare contra
revoluționare, insă printr-un „inter
mediar", precizează agenția.

LIMĂ 7 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută Ia Lima, ministrul 
peruan al relațiilor externe, Allan 
Wagner, s-a pronunțat pentru înce
tarea ajutorului acordat de S.U.A. 
forțelor mercenare antisandiniste și 
pentru acceptarea de către această 
țară a prevederilor Acordului de 
pace în America Centrală, semnat 
dă șefii de Stat centroamericani, la 
7 august, la Ciudad de Guatemala 
— transmite agenția Prensa Latina, 
El a arătat că ajutorul S.U.A. pentru 
forțele „contras" ar putea fi folosit 
pentru reintegrarea în mod pașnic a

„Este necesară consolidarea unității 
de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare"

HAVANA 7 (Agerpres). — La Ha
vana au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a XVTlI-a reuniuni ministeriale 
a Organizației Latino-Americane a 
Energiei (OLADE). Participanții au 
adoptat „Declarația de la Havana", in 
care se face o evaluare a situației 
economico-financiare din regiune, 
îndeosebi privind sectoarele energe
tice, și este subliniată necesitatea ca 
problema datoriei externe regionale 
să fie soluționată fără întîrziere.

Se precizează că între 18 și 20 la 
sută din . cuantumul datoriei externe 
regionale corespunde sectorului 
energetic, constituind o frînă în ca
lea dezvoltării țărilor latino-ameri- 
cane și câraibiene. De asemenea, sînt 
subliniate necesitatea economisirii 
energiei și utilizării pe o scară mai 
largă a surselor energetice alterna
tive.

Documentul subliniază necesita
tea consolidării unității de acțiune a

Se impun măsuri hotărîte pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea Ia dezarmare

BONN 7 (Agerpres). — Spb deviza 
„Amenințarea nucleară impune tre
cerea la acțiune" — la Essen, puter
nic centru industrial și cultural al 
Republicii Federale Germania, s-au 
deschis lucrările celui de-al VII-Iea 
Congres al filialei vest-germa- 
ne a organizației internațio
nale „Medicii lumii pentru preîn
tîmpinarea unul război nuclear". La 
acest forum participă peste 1 500 de 
cadre medicale, reprezentanți ai or
ganizației' internaționale de pe toate 
continentele lumii.

Deschizind lucrările, Walter Popp, 
membru al Comitetului Executiv ăl 
mișcării Internaționale „Medicii lu
mii pentru preîntîmpinarea unui răz
boi nucIear’Va adresat un apel tutu
ror organizațiilor de pe întreaga pla
netă ce acționează în favoarea păcii 
să militeze activ pentru a se pune

Critici Ia adresa experiențelor nucleare franceze
CANBERRA 7 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută la Canberra, 
ministru! de externe al Australiei, 
William Hayden, a criticat în ter
meni fermi continuarea experiențe
lor nucleare franceze in atolul Mu- 
ruroa. Australia și Noua Zeelandă, 
ca țări învecinate acestui loc de ex
periențe, se pronunță pentru dezba
terea, în cadrul Adunării Generale 
a O.N.U., a problemei încheierii ne- 
întîrziate a unui tratat • cuprinzător, 
care să prevadă interzicerea defini
tivă a tuturor testelor nucleare în 

no Koivisto, președintele Republicii 
Finlanda,

Cele două părți -au convenit să 
sprijine extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale bilaterale și 
au reafirmat interesul de a folosi 
mai eficient posibilitățile de export 
în domeniile industriilor chimică, 
petrochimică, construcțiilor de ma
șini, siderurgică, prelucrării lem
nului etc..

Documentele semnate creează ca
drul corespunzător pentru dezvol
tarea și perfecționarea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice, 
industriale și tehnico-științifice din
tre România si Finlanda.

stituie un pas important în această 
direcție. Ea reafirmă în fața întregii 
comunități internaționale că. în pre
zent, toate problemele in suspensie 
referitoare la aplicarea rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate privind 
acordarea independenței Namibiei 
sînt soluționate șl ia act cu satis
facție de declarația S.W.A.P.O. de a 
respecta un acord de încetare a fo
cului cu Africa de Sud. în prezent, 
ceea ce se impune este o acțiune 
hotărâtă din partea O.N.U. și a co
munității internaționale de a impune 
Africii de Sud să respecte rezoluția 
435, singura bază larg acceptată pe 
plan internațional pentru o regle
mentare pașnică a problemei Nami
biei.

HARARE 7 (Agerpres). — Rasiștii 
sud-africani folosesc submarine, a- 
vioane și elicoptere pentru livrarea 
de armament grupărilor contrarevo
luționare mozambicane, a relevat 
Emerson Munangagwa, ministrul de 
stat al securității Republicii Zim
babwe. într-un interviu acordat zia
rului sud-african „Financial Mail", 
el a precizat că în acest an subma
rine sud-africane au pătruns in ape
le teritoriale ale Mozambicului și au 
descărcat armament atît pe litoral, 
cit și în gurile fluviului Zambezi.

pace In America Centrală
acestora în viața social-economică și 
politică nicarăguană, în baza preve
derilor legii pentru amnistie decre
tată la Managua. „în acest fel, for
țele «contras» ar putea să se reinte
greze în viața politidă nicaraguană, 
în conformitate cu prevederile con
stituționale și cu legile în vigoare in 
Nicaragua" — a spus el, adăugind : 
„Sper ca poziția S.U.A. să fie pusă 
de acord cu prevederile Acordului 
de pace in America Centrală și să 
fie suspendat orice ajutor pentru 
forțele «contras»".

WASHINGTON 7 (Agerpres), — 
Organizația obștească „Americas’ 
Watch" a dat publicității la Wa

shington un raport in care condam
nă elementele contrarevoluționare 
nicaraguane pentru violarea sistema
tică a drepturilor omului, inclusiv 
prin ■ asasinarea de persoane civile 
nevinovate, între care femei și copii.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
In pofida opoziției unor largi 
cercuri ale opiniei publice america
ne, Senatul S.U.A. a aprobat un 
așa-numit „ajutor tranzitoriu", în 
valoare de 3,2 milioane dolari, des
tinat contrarevoluționarilor nicara- 
guani, informează agenția A.D.N. 
Se specifică însă că fondurile nu 
vor putea fi utilizate pentru achizi
ționarea de echipament militar.

țărilor latino-americane și caraibie- 
ne în eforturile lor pentru dezvol
tare, pentru instaurarea unei noi or
dini economice regionale și interna
ționale.

HARARE 7 (Agerpres). — La Ha
rare au luat sfîrșit lucrările reuni
unii anuale a Conferinței coordona
toare a țărilor în curs de dezvoltare 
din sudul Africii (SADCC). Partici
panții au adoptat mai multe acor
duri privind promovarea cooperă
rii regionale, îndeosebi în domeniul 
alimentar. De asemenea, s-a conve
nit să fie intensificat schimbul de 
informații în sectoarele economic, 
agricol și 5n alte domenii de activi
tate, în ideea sprijinirii eforturilor 
țărilor africane în curs de dezvoltare 
din zonă de a-și desăvîrși progra
mele naționale de progres social- 
economic și cultural-științific.

capăt aberantei curse a înarmărilor 
și a se preveni o catastrofă nuclea
ră cu consecințe incalculabile pentru 
civilizația umană.

In raportul conducerii filialei vest- 
germane a organizației internațio
nale, prezentat forumului de la Es
sen, se subliniază că popoarele din 
Est și din Vest sînt conștiente de 
pericolul ce-1. reprezintă cursa înar
mărilor nucleare. Chiar și după sem
narea acordului sovieto-american cu 
privire la lichidarea globală a ra
chetelor nucleare cu rază medie și a 
celor operativ-tactice, în Europa și 
In lume se menține încă o masă în
treagă de rachete nucleare ce repre
zintă un pericol grav la adresa exis
tenței înseși a omenirii. Avind în 
vedere acest fapt — relevă raportul 
— se impun cu necesitate noi pași 
pe calea dezarmării și eliberării 
omenirii de coșmarul nuclear.

toate mediile, a subliniat William 
Hayden.

TOKIO 7 (Agerpres). — Municipa
litatea orașului japonez Nagasaki, 
care a cunoscut ororile bombarda
mentului atomic, a protestat împo
triva noii explozii nucleare franceze 
efectuate în atolul Mururoa,

într-o telegramă adresată guver
nului francez, municipalitatea din 
Nagasaki cere ca Franța să pună ca
păt testelor sale nucleare în Pacificul 
de sud.

u.r.s.s. h memoria celor 
ce și-au dat viața pentru 

victoria Revoluției 
din Octombrie

MOSCOVA 7 (Agerpres). — în 
ziua de 7 noiembrie, în întreagă 
Uniune Sovietică a fost păstrat un 
moment de reculegere și s-au coborit 
în bernă drapelele în memoria celor- 
ce și-au dat viața pentru victoria 
Revoluției din Octombrie — relatea
ză T.A.S.S. în semn de reculegere 
au fost oprite pentru scurt timp 
emisiunile tuturor posturilor de ra
dio din U.R.S.S.

TUNISIA

Primul ministru a preluat 
funcția de președinte 

al republicii
TUNIS 7 (Agerpres). — Primul 

ministru tunisian Zeine El-Abidine 
Ben Aii a anunțat la postul de ra
dio Tunis că a preluat funcția de 
președinte al republicii, înlocuindu-t 
pe Habib Bourguiba — transmit a- 
gențiile T.A.S.S., KUNA, EFE și 
D.P.A. El a arătat că această hotă- 
rîre a fost luată în conformitate cu. 
prevederile constituționale și în legă-, 
tură cu starea sănătății lui Habib 
Bourguiba. în calitatea sa de pre
ședinte, Zeine El-Abidine Ben Aii 
deține și funcț’a de comandant su
prem al forțelor armate.

Totodată, Zeine El-Abidine Ben 
Aii a anuntat componenta no’dui 
guvern tunisian, condus de Hedi 
Baccuche ; portofoliile ministerelor 
de externe, inte-no și a> apărării 
sînt deținute de Mahmud Mst’ri. Ha
bib Ammar și. respectiv. S'aheddine 
Balv — informează agențiile men
ționate.

Dună cum anunță agenția T.A.P., 
sîmbătă. presedmtele Tun:si°i a de
pus jurămîntul în ședința plenară a 
Parlamentului țării.

Conferința generală 
a UNESCO

Federico Mayor Zaragoza 
(Spania) a fost ales director 

general ai organizației
PARIS 7 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celei de-a 24-a sesiuni a 
Conferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO), sîm
bătă a avut loc alegerea noului di
rector general al organizației. Fe
derico Mayor Zaragoza (Spania), 
singurul candidat oficial propus de 
Consiliul Executiv al UNESCO, a 
fost ales — cu 142 voturi favorabile, 
șapte contra și două abțineri — în 
calitate de director general al orga
nizației.

în cadrul unei. conferințe de presă', 
noul director general a arătat'ca or
ganizația va trebui să fie un catali
zator al colaborării internaționale in 
domeniile culturii. învătămintului și 
științei și să contribuie la întărirea 
păcii în lume. El s-a pronunțat din 
nou în sprijinul universalității 
UNESCO, relatează agenția T.A.S.S.

Relevînd că UNESCO trebuie să 
tină seama de modificările survenite 
în lume, vorbitorul a declarat că or
ganizația va continua să sprijine in
staurarea unei noi ordini in dome
niul informației.

Sesiunea 
Conferinței F.A.O.

ROMA 7 (Agerpres). — La Roma 
s-au deschis lucrările celei de-a 24-a 
sesiuni a Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), în cadrul că
reia participanții urmează să exami
neze, în vederea adoptării, progra
mul și bugetul organizației pe peri
oada 1988—1989.

Pe ordinea de zi figurează, de ase
menea, alegerea de către reprezen
tanții celor 158 de state membre a 
noului director general al F.A.O. 
Pentru această funcție candidează 
actualul director general, Edouard 
Saouma (Liban), și Moise Christophe 
Mensah (Benin), în prezent vicepre
ședinte Însărcinat cu conducerea 
Departamentului administrării pro
iectelor F.I.D.A.

în vederea întăririi 
cooperării în Mediterana
ROMA 7 (Agerpres). — Președinte

le Italiei, Francesco Cossiga, l-a pri
mit pe primul-ministru al Maltei, 
Eddie Fenech Adami, aflat în vizi
tă oficială Ia Roma. în cadrul con
vorbirii desfășurate au fost aborda
te probleme de interes comun pen
tru cele două țări, cu precădere cele 
privind situația din Mediterana — 
informează un comunicat al Pre
ședinției Republicii Italiene.

în cadrul unei întrevederi a pre
mierului maltez cu președintele Con
siliului de Miniștri, Giovanni Goria, 
a fost subliniată dorința Maltei și 
Italiei de a acționa in favoarea pă
cii și a dezvoltării în regiunea Me- 
diteranei, în care nu lipsesc puncte 
de fricțiune și riscuri de conflict, 
relevă agenția ANSA.

Situația din Liban
BEIRUT 7 (Agerpres). — Sîmbătă, 

în Liban a continuat greva generală, 
organizată la chemarea sindicatelor 
ca un protest ferm față de deterio
rarea situației economice a țării, de 
continuarea crizei interne. La ac
țiune . participă toate sectoarele 
populației.

Un comunicat al Comitetului Exe
cutiv al Confederației Generale a 
Muncitorilor din Liban a anunțat 
hotârîrea de a continua greva. S-a 
anunțat că luni vor avea loc de
monstrații pașnice la Beirut și în 
alte orașe ale țării.

Pe de altă parte, in sudul Liba
nului, unități ale forțelor libaneze 
de rezistență împotriva ocupației au 
interceptat o patrulă israeliană in 
apropiere de satul Sajd. In angaja
mentul armat care a urmat, mai 
mulți militari israelieni au fost ră
niți, relatează agenția M.E.N., ci
tind informații provenite din sudul 
Libanului.
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