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ÎNDEPLINIREA exemplară a planului
prin cunoașterea și aplicarea experienței înaintate!

Este o realitate a societății noas
tre faptul că pretutindeni, in toate 
domeniile de activitate există o bo
gată și valoroasă experiență înainta
tă : astfel, in unitățile economice, 
acolo unde întrecerea socialistă se 
desfășoară eficient, unde munca este 
bine organizată și se acționează cu 
hotărire, cu competentă — așa cum 
a cerut în repetate rinduri secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tuturor organelor 
și organizațiilor de partid, tuturor 
muncitorilor și specialiștilor din în
treaga economie — sarcinile de plan 
pot fi îndeplinite în cele mai bune 
condiții și chiar substanțial depășite. 
Cu atit mai mult este necesar ca in a- 
ceastă perioadă, cînd au mai rămas 
doar citeva zile pînă la încheierea 
trimestrului III și inceperea celui 
de-al IV-lea trimestru al anului, să se 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
valorificarea experienței acumulate 
in fiecare unitate, in fiecare județ și 
domeniu de activitate. Organele și 
organizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii din întreprinderi au 
datoria să analizeze temeinic, cu 
exigentă comunistă activitatea des
fășurată în perioada care a trecut 
de ia începutul anului și pe această 
bază să stabilească programe clare 
de lucru, cu sarcini și responsabili- 
ăți precise, să ia toate măsurile 

necesare pentru desfășurarea 
lă a activității productive, 
încît prevederile de plan pe 
trul IV și pe întregul an să
deplinite exemplar, asigurindu-se in 
felul acesta și o temeinică pregătire 
a producției anului viitor.

în unele unități. în special din 
sectoarele primare ale economiei, 
accentul trebuie pus îndeosebi pe 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plfin la producția fizică. în gene
ral este necesar să se intensifice 
preocupările pentru sporirea produc
ției de export si ridicarea nivelului 
calitativ al acesteia astfel încît să se 
asigure onorarea exemplară a tu
turor contractelor încheiate. în fine, 
dar nu în ultimul rind, o atenție 
deosebită trebuie acordată aplicării 
măsurilor stabilite pentru creșterea 
mal accelerată a productivității, fo
losirea intensivă a utilajelor din do
tare. reducerea consumurilor mate
riale, în general pentru sporirea efi
cienței economice.

Săptămîna trecută s-au publicat 
în presă rezultatele obținute în în
trecerea socialistă după opt luni din 

-est an de colectivele de oameni 
muncii din întreprinderi indus- 

iale, construcții, transporturi, uni
tăți agricole, din domeniul prestări
lor de servicii, precum și din cen
trale industriale. Se concentrează in 
acest bilanț activitatea, strădaniile, 
eforturile făcute zi de zi de mii și 
mii de oameni ai muncii din cele 
mai diferite ramuri și sectoare ale 
economiei naționale pentru indepli-

norma- 
astfel 

trimes- 
fie în-

integrală și, evident,nirea ritmică, 
pentru depășirea sarcinilor cantita
tive și calitative de plan. Cine sint 
fruntașii? Iată cîțiva dintre ei : în
treprinderea minieră Căpeni, județul 
Covasna (în industria de extracție a 
cărbunelui din subteran). întreprin
derea minieră Pinoasa, județul Gorj 
(in industria de extracție a cărbu
nelui la suprafață), întreprinderea 
electrocentrale Oradea (in domeniul 
producerii energiei electrice pe bază 
de cărbune), întreprinderea „Tim
puri noi“ București (in industria ma
șinilor de ridicat, material rulant,

unitate Ia alta. De ce? Evident, da
torită modului diferit de organiza
re a muncii, a felului diferit în 
care se acționează pentru ridicarea 
nivelului de pregătire profesională 
a forței de muncă, pentru stimula
rea creativității și perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, pentru 
modernizarea producției și creșterea 
eficienței economice, pentru promo
varea noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii. Sint numeroase întreprin
derile în care tocmai datorită sti
mulării eforturilor proprii ale fie
cărui muncitor și specialist se aduc

începe trimestrul al IV-lea; experiența acumulată 
— la baza organizării muncii pentru rezultate 

superioare in ultima parte a anului!

construcții navale și echipamente 
aeronautice), întreprinderea lamino
rul Galați (în industria metalurgiei 
feroase), întreprinderea de echipa
ment hidraulic Rîmnicu Vîlcea (în 
industria de mașini-unelte, mecanică 
fină, scule și echipament special),> 
întreprinderea de piele, încălțămin
te și marochinărie „13 Decembrie" 
Sibiu (in industria pielăriei, cauciu
cului și încălțămintei), Centrala an
trepriză generală de construcții in
dustriale București (in domeniul 
construcțiilor industriale). întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport Piatra Neamț (în industria 
exploatării lemnului), Combinatul 
agroindustrial Timiș (întreprinderi 
agricole de stat pentru creșterea și 
ingrășarea porcilor), întreprinderea 
județeană Teleorman (în domeniul 
recuperării și valorificării materia
lelor refolosibile) ș.a.m.d.

Esențial este ca experiențele acu
mulate să fie cît mai bine cunoscute 
și să Se acționeze cu mai multă fermi
tate pentru aplicarea lor pe scară cît 
mai largă. în general, ca urmare a 
politicii partidului nostru de dezvol
tare echilibrată, armonioasă a tutu
ror zonelor și județelor țării, nu 
există diferențe mari între gradul 
de dotare a unităților cu mașini, 
laje și instalații. De asemenea, 
torită perfecționării sistemului 
învățămînt, nivelul de pregătire 
tinerilor muncitori, prezenți în 
măr mare în foarte multe întreprin
deri, se situează la cote tot mai înal
te. Se poate spune, prin urmare, că 
toate colectivele de oameni ai muncii 
dispun de condiții comparabile, ase
mănătoare pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan. Cu toate 
acestea, după cum se știe, rezultate
le obținute în același domeniu de 
activitate sînt mult diferite de la o

sistematic îmbunătățiri tehnologii
lor de lucru, se introduc metode noi, 
moderne de urmărire și asigurare a 
calității producției. Numai că, din 
păcate, în aceleași domenii de acti
vitate sînt și unități în care se lu
crează cu tehnologii învechite, mari 
consumatoare de materiale și ener
gie.

Exigențele autoconducerii munci
torești, ale autogestiunii economico- 
financiare, drepturile și 
organelor de 
întreprinderi 
pretutindeni. 
Iul de lucru 
muncii, felul 
punderea personală în cadrul răs
punderii colective. Iată de ce, așa 
cum a subliniat in repetate rinduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, cunoaș
terea și aplicarea pe scară largă a 
experienței înaintate trebuie să con
stituie una din preocupările constan
te, prioritare ale organelor și orga
nizațiilor de partid, ale organizații
lor de masă, ale sindicatelor și, fără 
îndoială, ale fiecărui cadru de con
ducere din întreprinderi, centrale și 
ministere.

Dacă în perioada care a trecut din 
acest an o unitate dintr-un anumit 
domeniu de activitate și-a îndepli
nit ritmic, și chiar și-a depășit sar
cinile de plan înseamnă că aici s-a 
acumulat o experiență valoroasă, de 
care pot și trebuie să beneficieze 
toate celelalte întreprinderi. în fe
lul acesta se pot asigura condițiile 
necesare pentru ca în ultimul tri
mestru al anului, in anul 1989 și pe 
întregul cincinal să se obțină rezul
tate superioare în producție in fie
care întreprindere. în fiecare județ 
și pe ansamblul economiei naționale.

atribuțiile 
conducere colectivă din 
și centrale sînt aceleași 
Ceea ce diferă este ști
ai consiliilor oamenilor 
cum se manifestă răs-

Azi, în pagina a lll-a a ziarului, prezentăm experiența întreprinderii 
„Timpuri noi" din Capitală, unitate care după opt luni se situează pe 
primul loc în întrecerea socialistă în industria mașinilor de ridicat, ma
terial rulant, construcții navale și echipamente aeronautice.

Aspect de muncă din secția prelucrări mecanice de la întreprinderea
„Timpuri noi" din Capitală Foto: E. Dichiseanu

Intre multiplele probleme abordate de secretarul ge
neral al partidului. în expunerea din 29 aprilie, la loc 
de frunte se situează cele referitoare la importanța 
politică și socială a activității teoretico-ideologice, la 
rolul ei tot mai important în procesul de dezbatere și 
clarificare a problemelor noi ivite în procesul construc
ției socialiste, de formulare a unor răspunsuri apte să 
călăuzească amplul efort constructiv al poporului. In 
condițiile afirmării vertiginoase a noii revoluții științi- 
fico-tehnice, ale impactului ei profund asupra tuturor 
domeniilor dezvoltării, a aborda aceste probleme, a 
identifica soluții optime de rezolvare a lor, a gindi 
întreg procesul edificării noii societăți în unitatea fi
rească a laturilor 
și domeniilor sale 
reprezintă o în
datorire primor
dială, o condiție 
esențială a suc
cesului operei de 
construcție socia
listă.
dăm 
multă 
lă 
ideologice 
care apar, subli
nia tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. 
dezvoltarea con
cepției 
tionare 
lume și viață. Să tragem concluziile necesare din prac
tica socială, din întreaga noastră activitate și 
elaborăm căile pentru inaintarea întregii noastre 
cietâți".

întreaga perioadă a construcției socialiste, șl 
deosebire cea inaugurată de Congresul al IX-lea, 
liefează cu putere adevărul esențial că forța, capaci
tatea partidului de a soluționa problemele ridicate de 
construcția socialistă se află in strinsă legătură cu 
promptitudinea cu care sint sesizate aspectele noi ale 
dezvoltării, cu spiritul creator în care sint 
sintetizate intr-o viziune unitară și novatoare, 
acestei vaste activități de generalizare teoretică 
priei experiențe în edificarea noii societăți îl 
tuie elaborarea sistemului de teze și aprecieri 
cătuiesc Programul ideologic al partidului - care re
prezintă socialismul științific aplicat creator la condi
țiile concrete ale României.

Sîntem contemporani cu o serie de transformări de 
profundă semnificație în mai toate domeniile construc-

„Să abor- 
cu mai 

indrăznea- 
problemele 

noi

revolu- 
despre

ției socialiste - în producție, cercetare, conducere, în- 
vățămint - generate în bună măsură de 
profund al noii revoluții tehnico-științifice. 
condiții, activitatea teoretico-ideologică de 
interpretare a noilor fenomene și procese, 
ficare a unor soluții optime constituie parte 
a procesului de conducere, una din premisele eficien
ței sale. Așa cum se subliniază în Tezele din aprilie, 
este esențial ca partidul să dispună în fiecare mo
ment de abordări proaspete și cuprinzătoare a prin
cipalelor probleme ale construcției socialiste — de la 
cele privind rolul proprietății socialiste în etapa ac
tuală, raportul dintre fondul de acumulare și cel de 

consum, rolul sis- 
1 ■ 11 1 ■ ternului de co-

u interesare mate
rială la căile de 
omogenizare so
cială, de forma
re a poporului 
muncitor unic, de 
asigurare a parti
cipării maselor la 
conducerea 
cialistă etc.

O cerință 
sențială ce se 
dică în fața ac
tivității politico- 
ideologice este 
aceea a abordă
rii concrete a 

fenomenelor și proceselor economico-sociale, a analizei 
aprofundate în măsură să furnizeze date și informații 
noi, să îmbogățească în mod real imaginea despre 
respectivele fenomene, să fundamenteze variante de 
decizii pentru forurile de conducere democratică a 
societății noastre. Numai astfel activitatea politico- 
ideologică de formare a conștiinței revoluționare, a 
omului nou va deveni, în spiritul cerințelor și îndem
nurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, o adevărată 
forță motrice a progresului societății noastre, a înain
tării întregului popor pe calea socialismului și co
munismului.

In cadrul dezbaterii de azi prezentăm puncte de 
vedere, opinii ale unor activiști și cercetători pe tărimul 
muncii de propagandă referitoare la forme și modali
tăți de perfecționare a activității politico-ideologice, de 
integrare și împletire a acesteia cu procesul practic al 
edificării noii societăți.

CONȘTIINȚA SOCIALISTA
un puternic factor de

progres al societății noastre
să 

so-

cu 
re-

rezolvate, 
Rodul 

a pro- 
consti- 
ce al

Funcția încredințată de
■exercitată în interesul

în ședința biroului comitetului de 
partid, care-i analiza faptele, se 
străduia din răsputeri să dovedească 
cum că totul e în regulă, totul e nor
mal, totul e legal. Dar, in fața evi
denței, argumentele și speculațiile, 
împrumutate din arsenalul atit de 
perimat al „avocaturii de stil vechi", 
păleau rind pe rind. Și totuși se in- 
căpățina să caute „chichițe" care să 
învălmășească lucrurile, „portițe" 
prin care să se strecoare și „para
vane" care să acopere adevărul. 
Faptele au rămas însă fapte și. pe 
scurt, cazul se prezintă astfel : cu 
cîtăva vreme in urmă, cel în cauză 
s-a hotărit să vîndă locuința pro
prietate personală — bună, frumoa
să, spațioasă — pe care o avea, ur- 
mînd să se mute — cum declara — 
împreună cu părinții. In scurt timp 
și-a realizat hotărîrea și toate pă
reau bune și frumoase. Dar iată că 
iarăși, după scurt timp, omul nostru 
se prezintă la consiliul popular. în 
cadrul căruia era învestit cu o func
ție de răspundere, și cere să i se 
atribuie o locuință din fondul loca
tiv al statului, deoarece... „s-a certat 
cu părinții și nu mai poate sta îm
preună cu ei". Tot în scurt timp ce
rerea i se rezolvă favorabil și se 
mută într-o nouă locuință, și de data

La cules, la celelalte lucrări agricole de toamnă
T

toii locuitorii de la sate!
• Aceasta este acum cerința pentru ca recolta să fie strinsă

Și

o
depozitată în timp scurt și fără pierderi și să se
producție mare în anul viitor
• Paralel cu aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice

asigure

să fie
intensificată munca politico-educativă a organizațiilor de partid, 
creșterea răspunderii tuturor lucrătorilor față de recoltă — avuția 
fiecăruia și a întregii societăți I

pentru

im pact ui 
In aceste 

studiere și 
de identi- 
integrantă

SO-

e- 
ri-

(IN PAGINA A IV-A)

societate
societății!• •

Stringerea recoltei concentrează, 
în aceste zile, principalele forțe din 
agricultură. Pină in seara zilei de 
26 septembrie, porumbul a fost cules 
de pe 29 la sută din suprafața cul
tivată. soia — 35 la sută, iar sfecla 
de zahăr — 20 la sută. în județul 
Mehedinți și sectorul agricol Ilfov 
porumbul a fost recoltat de pe mai 
mult de jumătate din suprafață, 
crarea fiind avansată și în alte 
dețe. Există reale posibilități ca 
coltarea porumbului să fie mult ... 
tensificată. O demonstrează, între al
tele, diferențele mari la cules între 
județele situate în aceeași zonă. 
Astfel, în prima zonă agricolă, dacă 
in județul Constanța porumbul a 
fost strins in proporție de 34 la 
sută, în județul vecin. Tulcea. 
tă lucrare a fost efectuată pe 
20 la sută din suprafață ; în 
tul Dîmbovița — 35 la sută, 
județul Prahova — doar 20 la sută. 
Asemenea comparații pot fi făcute și 
între iudete din zona a doua agricolă.

Concomitent cu recoltarea porum
bului, problema care trebuie să pre
ocupe în cel mai înalt grad condu
cerile tuturor unităților agricole o 
constituie grăbirea transportului din 
cîmp al produselor și livrarea inte
grală a cantităților prevăzute Ia

lu- 
iu- 
re- 
in-

aceas- 
numai 
jude- 

iar in

fondul de stat — acțiune de mare 
însemnătate pentru economia națio- 

numeroase unități agricole, 
bunei organizări a trans- 
dar mai ales răspunderii 
au dat dovadă conducerile 

livrarea porumbului la

nală. în 
datorită 
portului, 
de care 
acestora, 
fondul de stat se desfășoară in ritm 
cu recoltarea. Trebuie arătat că în 
unele unități agricole se înregistrea
ză decalaje apreciabile între cantită
țile de porumb recoltate și cele 
transportate. Această situație este 
determinată, în principal, de ne
ajunsurile care există în asigu
rarea mijloacelor de transport, la 
care se adaugă lipsurile in orga
nizarea muncij la încărcarea și des
cărcarea produselor, cuplurile de 
tractoare cu remorci și autocamioa
nele repartizate la transport făcînd 
un număr mai mic de curse decît 
cel prevăzut. Acum, în vîrf de cam
panie agricolă, este necesar ca, prin 
organizarea mai bună a lucrărilor 
de încărcare și descărcare să fie 
efectuat un număr maxim de curse 
in fiecare zi,

în aceste zile, este necesar să fie 
încheiată recoltarea unor culturi și 
plante agricole care mai sint de 
strîns de pe suprafețe mici, care tre
buiau demult terminate, cum sînt

Inul pentru ulei și fuior, floarea-soa- 
relui, și trebuie mult intensificată re
coltarea soiei, unde realizările de 
pînă acum sînt cu mult sub posibi
lități. Atenție mai mare trebuie dată, 
de asemenea, recoltării fructelor, 
strugurilor și îndeosebi legumelor.

în zootehnie sînt necesare măsuri 
deosebite pentru a creste cantităt le 
de furaje însilozate. centru strîncerea 
tuturor surselor de nutrețuri și 
buna lor depozitare, pregătirea sub 
toate aspectele a fermelor zootehnice 
pentru iarnă.

Conducerile unităților agricole, or
ganele agricole județene trebuie să 
combată cu mai multă fermitate 
practica de a se tine animalele lega
te la iesle sau în adăposturi, practică 
dăunătoare pentru sănătatea lor. 
pentru nivelul producției. Bovinele și 
ovinele să fie tinute cit mai mult 
timp la păsunat sau în padocuri, în 
aer liber, măsură absolut obligatorie 
pentru buna întreținere si sănătatea 
animalelor.

Datele la zi indică, de asemenea, 
necesitatea intensificării la maximum 
a arăturilor, pregătirea terenului și 
semănatul tuturor cu'turilor de toam
nă, îndeosebi al orzului, care trebuie 
incheiat în această săptămină. pre
cum și al griului.
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STADIUL RECOLTĂRII SOIEI, in procente, pe 
de 26 septembrie. Județele însemnate cu o

județe in seara zilei 
linie nu cultivă soia

a recoltării, ca și exe-Desfăsurarea in cele mai bune condiții a recoltării, ca și exe
cutarea tuturor celorlalte lucrări — semănat, stringerea și depozi
tarea furajelor, pregătirea pentru iarnă a fermelor zootehnice — 
depind de buna organizare a muncii, de eficiența măsurilor tehnice 
aplicate. dar in primul rind de conștiința și răspunderea oamenilor, 
începind de la cadrele de conducere din unitățile agricole pînă la 
ultimul lucrător. în acest sens, munca de organizare și politi- 
co-educativă, a organizațiilor de partid, explicarea răspunde
rilor ce revin fiecăruia la locul său de muncă să determine nu 
numai o participare fizică, zi de zi și ceas de ceas, ci și grija 
neslăbită pentru ca nimic din recolta acestui an să nu se risipească, 
să fie transportată și depozitată în condiții de deplină siguranță. 
Fiecare cooperator, mecanizator, lucrător din agricultură să simtă 
datoria, răspunderea pentru buna păstrare, apărare și îngrijire a 
roadelor acestui an, roadele tuturor. Aceasta se poate realiza nu 
prin îndemnuri generale, nu numai prin acte administrative, ci prin 
muncă desfășurată de la formație la formație, de la om Ia om. 
Evidențierea zilnică a formațiilor fruntașe, criticarea fermă a ne
glijențelor, dar in primul rind exemplul personal al comuniștilor, 
al cadrelor de conducere din unitățile agricole trebuie să se con
stituie în tot atitea stimulente pentru ca la lucrările de toamnă, 
îndeosebi Ia cules, să participe toți locuitorii satelor.

in pagina a lll-a, relatări din județele Ialomița, 
Sălaj, Vaslui și Tulcea.

aceasta — bună, frumoasă, spațioasă. 
Așadar, avem de-a face cu un 

ciclu de întimplări in care, luat in 
sine, și.— prin absurd — separat de 
celelalte, fiecare fapt pare a fi în 
bună regulă, legal. Esențializînd, 
oricine are dreptul să vîndă o pro
prietate personală. De asemenea, 
oricine poate solicita o locuință și, 
cînd 
nite 
Dar, 
cum 
uităm că din punct de vedere al in
teresului personal ciclul s-a încheiat 
pe o spirală superioară : tot o lo
cuință bună, frumoasă, spațioasă și, 
în plus 1, o importantă sumă de bani 
în buzunar. Și încă ceva : oare chiar 
oricine „se ceartă cu părinții" pri
mește Imediat o locuință de la stat, 
după ce și-a vîndut locuința pro
prietate personală ? Oare, în acest 
caz, funcția încredințată de societa
te, pentru a fi exercitată în intere
sul societății, n-a fost folosită pen
tru rezolvarea unui interes strict 
personal ? Și oare — privită în an
samblul mecanismului social — a- 
ceastă „rezolvare" egoistă, în spiri
tul individualismului mărginit, nu 
este în contradicție flagrantă cu in
teresele generale, cu principiile de 
etică și echitate socialistă ?

înainte chiar de a fi formulate 
răspunsurile la întrebările de mai 
sus trebuie să se țină seama de încă 
un element fundamental : în ceea ce 
privește îndatoririle față de socie
tate ale activistului de partid și de 
stat nu se poate ignora nici un mo
ment, în nici o împrejurare a vieții 
faptul că el nu are nici un drept 
în plus, ci numai și numai obligații 
mai mari, asumate o dată cu opți
unea de a intra în rîndurile parti
dului și, implicit, de a îndeplini sar
cinile încredințate.

Așa după cum se subliniază în Te
zele din aprilie — larg dezbătute și 
însușite ca program de acțiune de 
către întregul partid — comuniștii 
trebuie „să se afle în primele rin
duri, în cele mai grele și mai com
plexe probleme". Nenumărate sînt 
împrejurările care atestă că imensa 
majoritate a comuniștilor — conti- 
nuînd eroicele tradiții de abnegație 
și jertfă ale luptei pentru împlinirea 
idealurilor de libertate socială și na
țională — sint, în noile condiții ale 
construcției socialiste, pătrunși de 
devotament, de spirit revoluționar în 
îndeplinirea îndatoririlor. Așa cum 
cere secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, comu
niștii investiți cu funcții de condu
cere au cu atit mai mult datoria să 
fie pildă în tot ce întreprind.

Iată un fapt de viață care pune în 
evidență resorturile intime ale unui 
asemenea mod de acțiune și care 
ilustrează, cu o pilduitoare concre
tețe, expresia „a pune umărul" la 
greu. Un fapt despre care discutăm 
cu cel in cauză la puțin timp de la 
ieșirea lui din spital.

— Nimeni nu v-a cerut — și nici 
nu ar fi putut să vă ceară — să fa
ceți un asemenea gest. De ce ați ac
ționat astfel ?

— A fost o reacție de moment, 
dictată de propria mea conștiință. In 
timpul încărcării, cedîndu-i frina de 
mină, camionul începuse să dea îna
poi, amenințind să se prăbușească 
de pe rampă o dată cu produsele 
realizate de noi. Era vorba de mun
ca mea și a întregului colectiv pe 
care-1 conduc. In această fracțiune 
de timp am simțit că răspunderea 
mea se înzecește. Consider că reac
ția a fost firească. Eu am văzut pri
mul ce urma să se intîmple și-apoi, 
cum se spune, eram „cel mai mare 
în grad". Proptind camionul cu umă
rul, intîrziindu-i chiar și citeva clipe 
alunecarea, am dat și celorlalți po
sibilitatea să intervină. In fond, nu 
mi-am făcut decit datoria.

Două întimplări diferite, petrecute 
In două județe diferite din țară ; doi 
oameni diferiți, exprimînd două ati
tudini total diferite față de viață, 
față de răspundere, față de funcția 
încredințată de societate,. Pe de o 
parte — interesul personal, egoismul

există posibilități și sint întru- 
condițiile legale, o poate primi, 
înlănțuite intr-un tot unitar, 
arată faptele petrecute ? Să nu

rapace, manevra acaparatoare, adu
nate toate la un loc intr-o înlănțuire 
de fapte care fac să 
ce s-a gindit doar la 
nat doar in interesul 
strîmb cu ce obraz

. fața celor care i-au 
derea și in folosul cărora ar fi tre
buit să exercite atribuțiile funcției ? 
Pe de alta — conștiința de producă
tor, proprietar și beneficiar a omu
lui care. într-o situație excepțională, 
a făcut proba spiritului revoluționar, 
a dovedit că înțelege să-și exercite 
funcția prin prisma responsabilități
lor sporite încredințate o dată cu ea 
și care, desigur, și în munca de fie
care zi pune întotdeauna mai presus 
interesul obștesc.

Fără îndoială, oamenii datoriei — 
între care comuniștii sint întotdea
una cei dintîi — sint cei mai nu
meroși ; ei înfăptuiesc în România 
tot ce există bun, frumos și trainic, 
ca valori materiale și spirituale, 
pentru prezent și viitor. In orice 
împrejurare, ei înțeleg să fie exem
plu demn de urmat deoarece aceasta 
este conduita lor intimă de viață, 
deoarece comuniștii știu că oamenii 
apreciază fiecare organizație de 
partid, partidul în ansamblul său, 
după felul de a fi și de a acționa al 
membrilor săi. Sînt mii și mii de ac
tiviști de partid și de stat, ridicați 
din rîndurile muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, crescuți la școala re
voluției, formați în climatul de exi
gență și răspundere al socialismului 
românesc, oameni cu o impresionan
tă putere de a organiza, de a con
strui. de a crea, cu capacitatea de a 
se dărui cu toată ființa lor pentru 
binele obștesc, pentru progresul pa
triei și care, putem spune, folosind 
o expresie intrată in conștiința pu
blică, poartă țara pe umerii lor. 
Faptul că aceștia reprezintă imensa 
majoritate nu îngăduie insă tolera
rea unor altfel de comportări, oricît 
de izolate și singulare ar fi ele, nu 
îngăduie a fi trecută cu vederea nici 
măcar o singură abatere. După cum 
subliniază documentele partidului 
nostru, nu toleranța, ci intransigen
ța față de abateri, blamarea lor 
hotărită — așa cum s-a intimplat și 
in cazul amintit — eradicarea lor 
duc la păstrarea sănătății organis
mului social.

Faptele oamenilor reflectă conști
ința lor. Tocmai existența simultană 
a unor niveluri de conștiință atit de 
diferite pune în evidență necesitatea 
acțiunii mai intense a factorilor edu
caționali. In acest sens, în Tezele din 
aprilie secretarul general al partidu
lui, tovarășul 
subliniază cu 
să promovăm i 
de etică și 
combatem cu 
individualismul, forme de injosire a 
omului, și care, fără nici o îndoială, 
sint o rămășiță a trecutului, a con
cepțiilor retrograde înapoiate, dar 
demonstrează, încă o dată, rămî- 
nerea in urmă a activității politico- 
educative".

Spiritul de înaltă exigență comu
nistă. substanța novatoare, dinamică 
și transformatoare a Tezelor din 
aprilie rodesc in viața partidului și a 
țării. în fiecare organizație de partid 
și colectiv de muncă, prin fapte, 
prin atitudini, prin acțiuni. In nu
meroase organizații de partid a spo
rit atitudinea angajantă, a crescut 
spiritul de combativitate, s-au mul
tiplicat și au devenit mai eficiente 
demersurile educative avind drept 
scop cultivarea unor înalte trăsături 
morale. Desigur, în acest context, 
cerințe deosebite se pun în legătură 
cu educarea cadrelor, cu formarea în 
spiritul revoluționar al îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor, al respectării 
neabătute a normelor eticii și echi
tății socialiste, pentru ca întotdea
una, în orice împrejurare a muncii 
și a vieții, caracteristice modului lor 
de acțiune să fie devotamentul, cin
stea și modestia, primatul interesu
lui general, exercitarea funcției în
credințate de societate — în intere
sul societății.

Gh. ATANASIU

te întrebi : cel 
sine și a acțio- 

său îngust și 
se prezintă in 
acordat încre-

Nicolae Ceaușescu, 
pregnanță : „Trebuie 
mai hotărit principiile 
echitate socială, să 
fermitate egoismul și
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RESPONSABILA CU OAMENII, PENTRU OAMENI
...Lăcătușul P. Anghelută nu-i 

omul care să arunce vorbele in vint. 
Are doar școala muncii, a 
tilor de la Laminorul de 
Galați. Și totuși...

„Maistrul nu mă vede cu 
și pace".

Organizația de bază de ... 
lnox e puternică. Lucrurile se spun 
pe nume aici, combativitatea este 
la ea acasă. Tocmai de aceea mem
brii biroului, participant! la discuția 
individuală cu 
cerut acestuia 
In cauză este 
noscut pentru 
duce la bun 
încredințate.

„Argumente ? în primul rind și in 
primul rind îmi dă si lucrări sub 
categoria mea de calificare. Iar eu 
am a 7-a. Cum să m-afirm la cite 
un... șurub 7“

Comunistul este om st el. cu bucu
rii si impasuri. Trebuie ascultat cu 
răbdare. Găsit drumul spre înțele
gerea lui. dar si făcut să înțeleagă 
drumurile spre înțelegerea oameni
lor și lucrurilor din jur. Este una 
din ideile-ax. pe care o aflăm 
cuprinsă în Tezele din aprilie. în ple
doaria Înflăcărată pentru continua 
întărire a legăturii cu masa mem
brilor de partid, cu toți făuritorii 
noii orinduiri. Iată de ce spusele 
lăcătușului sint temeinic cumpănite, 
omul îndemnat să-și vadă liniștit de 
treabă. Liniștit Si cu încrederea că 
totul se. va limpezi.

Prilejul s-a ivit peste cîteva zile, 
cînd la discuția individuală s-a aflat 
maistrul St. Horceag :

„Categoria maximă a lăcătușului 
vorbește de la sine despre temeinica 
lui pregătire profesională. Iar faptul 
că se situează mereu printre cei din 
frunte arată că-i si place să mun
cească. Da. ii mai repartizez une
ori si lucrări sub categorie. Mai.ales 
atunci cînd nu am altele. Dar eu 
cred că fiecare trebuie să înțeleagă 
însemnătatea fiecărui... șurub în flu
xul producției. Că. uneori, ne potic
nim tocmai de cite un fleac pe care, 
dacă nu-1 avem 
să-l reparăm..."

Dialogul, iată, 
siune. Stirnit de 
presie de persecuție 
aceasta pînă la un anumit punct

comuniș- 
tablă din

ochi buni

la secția

P. Anghelută. i-au 
argumente. Maistrul 
si el comunist, recu- 
strădania cu care își 
sfirșit răspunderile

ori nu punem mina

căpătă altă dimen- 
o reacție, de o im- 

de înțeles și

S
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dialogul se înscrie. tocmai prin 
maturitatea și deschiderea lui critică 
si autocritică, pe făgașul descifrării 
de către fiecare a răspunderilor de 
muncitor si comunist. Meșterul putea 
să împingă în' fată destule hirtii. 
justificări. Să scormonească — și 
să găsească ! — destule hibe și în 
muncii ori viata lăcătușului. (Cum se 
întimolă adesea cu profesioniștii 
ricoșeului de la critica dreaptă). El 
insă a ridicat impresia lăcătușului 
la nivelul de înțelegere al conștiin
ței de muncitor si comunist. Faptul 
că în procesul muncii fiecărei ro
tite din acest complex mecanism tre
buie să i se acorde egală atenție. Că 
atunci cînd este absolută nevoie pu-

omenesc nu rămine în afara perime
trului de preocupări... Loc unde, in 
covirsitoarea majoritate, nu sint 
Încurajate vorbele si angajamentele 
de paradă, „piața" de fraze frumoa
se. fără miez, ci dialogul uman, 
deschis, concret, apt să determine o 
perfecționare, o schimbare de atitu
dine. o cunoaștere mai din interior 
a problematicii omului. eficienta 
muncii și calitatea ei. Orientare de 
esență, pe care o aflăm strălucit în
fățișată în Tezele pentru viitoarea 
plenară a C.C. al P.C.R.

Această cunoaștere nu se produce 
întotdeauna lin : ea are etapele ei 
de cristalizare, precum am văzut, 
iar dialogul comunist, purtat șiste-

trebuie să arate 
ridicăm pe toate 
Pentru că numai 
ta la un nivel 
nu există.

Vine rindul la

frumos, nu 7 Să le 
la nivelul de sus. 
așa ridicăm și via- 
superior. Altă cale

Cum este valorificat dialogul comunist de la discuțiile 
individuale în perfecționarea activității organelor 

și organizațiilor de partid

nem umăr de nădejde acolo unde 
este nevoie.

Dialogul comunișt si-a dovedit, și 
această împrejurare. utilitatea, 
a dat prilej biroului organizației 
bază să deschidă un nou front 
educație în spiritul priorităților 
care trebuie să le aibă proble-

ln 
el 
de 
de 
pe---- ----------
mele de interes general, în interesul 
înlăturării suspiciunilor de persecu
ție si Întăririi forței colectivului.

„Ce i s-a spus pînă la urmă lăcătu- 
sului-comunist 7“

..Adevărul", ne răspunde Barbu 
Busuioc, secretarul biroului organi
zației de bază de partid. Adevărul pe 
care realitatea ii imoune necontenit 
și căruia comuniștii in primul 
îi asigură firescul drum de 
mare.

„De adevăr avem nevoie cu 
mai presus de orice". Am 
întocmai simplitatea acestui gind al 
strungarului Mihai Teodorașcu, 
secretarul biroului organizației de 
bază de la prelucrări. Sigur că avea 
în vedere destule episoade de muncă 
și de viată de aici. Și. mai ales, pe 
cele înfățișate în discuțiile indivi
duale cu comuniștii, recent înche
iate. Loc unde nimic din ceea ce-i

rînd 
afir-

toții, 
ret'-nut

matic. tocmai această virtute o cu
prinde în marginile lui. Dar cum 
„de adevăr avem nevoie cu toții..." 
Reluăm din nenumărate episoade pe
trecute în viata organizației de bază 
de la prelucrări doar unul :

Nicolae Mihăilă este un rabotor 
care, cum se spune, are simțul me
seriei in fiecare fibră a sa. O dove
desc rezultatele in munca de zi cu 
zi. Atitudinea de maximă exigentă 
îndreptată. întîi si întîi. asupra lui. 
Așa cum îi sade bine unui comunist. 
Dar și atent la tot ce se petrece in 
jur. Comunistul s-a încărcat întot
deauna cu marile răspunderi. La 
discuția individuală a vorbit 
puțin, mai exact chiar deloc 
pre munca sa. Să se laude pe 
asa cum îi dau dreptul succesele, ie
rarhia, prestigiul profesional de care 
se bucură in rindul colectivului 7 Nu 
era cazul si nici nu-i stă in fire. 
Sigur că mal vede incă destule lu
cruri de schimbat in munca lui. In 
organizarea muncii din atelier. $i 
mai ales în munca unui tovarăș, co
munist si el, care, deși mereu 
avertizat, tot la ușor se trage. De ce 
privește în grădina altuia 7 Expli
că simplu : pentru că toate grădinile

La 
mai 
des- 
sine.

DISCUȚIE AM'INATĂ...
in marginea municipiului Timi

șoara, intr-o excelentă fermă de 
vaci a cooperativei agricole de pro
ducție Mehala (vechi cartier al .0- 
rașului). am văzut lucrind o insta
lație românească de muls, de un 
tip nou. Lucrătorii, șeful fermei 
erau mai mult decît mulțumiți, 
spuneau că. in sfirșit. s-a-născut 
un utilaj perfecționat si pentru a- 
ceastă atît de importantă si. deli
cată operație de mecanizare în zo
otehnie. Pentru că — spuneau ei — 
mai vechiul tip de instalație sta
bilă pentru muls la bidon fusese 
concepută pentru niveluri de pro
ducție mai mici.

Dorind să cunoaștem „povestea" 
acestei noi instalații ai cărei autori 
se găsesc la Timisoara, in între
prinderea mecanică pentru agri
cultură. am pătruns in intimitatea 
unei interesante si deloc simple 
problematici de muncă, dintr-un 
colectiv aflat acum in confrunta
rea dintre nevoia modernizării pro
ducției si disponibilitățile realiză
rii acestei modernizări.

L-am cunoscut deci, mai întîi. la 
locul de muncă, în atelier, pe cel 
care a conceput, a proiectat șl 
apoi, împreună cu un mai vîrstnic 
și experimentat muncitor, a reali
zat-o practic. Inginerul cercetător 
și proiectant Răzvan Irimescu, Tre
cut de prima tinerețe, vinjos. cu o 
privire pătrunzătoare si neastim- 
părată, nepărînd a fi un „om de 
birou", el este cel făcut ca să- 
facă. Se află de mai multi ani aici, 
a si realizat multe lucruri (e spe
cialistul întreprinderii — si nu nu
mai al ei — in instalații si apa
rate de muls), dar se pare că abia 
acum nu-i mai ajunge timpul. Dis- 
cutînd, la un moment dat și-a des
chis. intîmplător. palmele. Și am 
văzut, palmele lui erau bătucite și 
purtau urmele deprinderii acestui 
om și cu munca fizică din atelier 
pentru realizarea ideilor de pe 
planșetă, erau, de fapt, palmele 
curate ale celui care iși cistigă pli
nea muncind cu adevărat.

— La realizarea noii instalații — 
spunea el — am pornit de la două 
principale necesități : mai intîi ce
rerea de a se fabrica si instalații 
de muls pentru grajduri cu mai 
mult de 120 de vaci, apoi nevoia ca 
ele să realizeze un muls complet st 
la vacile de mare producție. S-a 
mai adăugat și cerința reducerii 
substanțiale a consumului de otel 
lnox și oțel zincat. Așa incit, por
nind la treabă, am constatat că. de 
fapt. Întregul agregat trebuia con
ceput altfel, regindit si reproiec- 
tat. Altă cale nu aveam, așa că am 
luat totul de la început, ca și cum 
m-aș fi apucat, pentru prima oară, 
să realizez o asemenea instalație. 
A rezultat, practic, o instalație 
nouă, care nu mai avea neajunsu
rile celei vechi. In condițiile asigu
rării, de data aceasta, a stabilității 
vacuumului si a constanței absolu
te a pulsațiilor, am mărit diame
trul conductelor de vacuum și, în- 
cercind, am văzut că aceste con
ducte pot fi și din material plastic, 
nu neapărat din otel zincat. Am 
conceput altfel grupul pompei de 
vacuum... Am mers pînă la ultima 
consecință, incercind să scot toate 
efectele posibile. Așa Incit, acum 
grupul e mai fiabil si mult mai 
funcțional. Pompa de vacuum pro
duce, 
tat-o 
zește 
avea 
chea .... ____
trl de ulei special pe an. Cea nouă, 
doar... 30 de litri. Am conceput alt 
sistem de realizare a pulsațiilor : 
modern, simplu, cu mult mai efi
cient și mai sigur în funcționare, 
cu pulsații mult mai corecte. La 
paharele de muls am înlocuit ote
lul inox prin material plastic. 
Și este cu mult mat practic. Infi
nit mat ieftin. S-a crezut că nu se 
poate. St totuși... merge perfect.

— Deci ați pornit de la două ne
cesități și ati ajuns la o multitu
dine de perfecționări... V-ati tot 
complicat.

— Numai cine nu muncește... nu

se complică. Ideile tehnice nu 
cad... din cer. Ele se nasc în pro
cesul unei activități muncind. Rea- 
lizînd ceva. Un amănunt, uneori 
chiar și un impas iți sugerează o 
rezolvare. Urmărești o soluție și te 
pomenești că răsare și o alta... 
Creația tehnică este un proces viu : 
ea poate fi. generoasă., prolifică, J)u- 
mai atunci cînd ești cu totul an
trenat înțr-o activitate utilă ; a- 
tunci totul funcționează normal : 
și imaginația, și capacitatea de a 
valorifica ceea ce știi, totul. Cit 
despre complicații... M-am compli
cat fără să-mi dau seama si fără 
să simt că ar fi vorba despre... 
complicații. Fiecare nouă idee și 
nouă dezvoltare a ideii de la care 
ai pornit e o bucurie, un succes.

— Mai aveți si alții ca el 7 l-am 
întrebat pe director.

— Mai avem unul, dar nu-i pro
iectant. e muncitor, un muncitor 
cu miini de aur. cel cu care lu
crează in mod curent inginerul Iri
mescu.

— Doar incă
— Atît. în

Avem, desigur, un atelier de pro
iectare, cu 30 de proiectanți. Ma
joritatea tineri, mulți au absolvit 
facultatea cu nota zece. Dar, de

unul 7 Atît 7 
domeniul creației.

însemnări 
dintr-o întreprindere 

timișoreană

normal, și căldură. Am do- 
cu un recuperator care Incăl- 
apa. eliminind boilerul care 
un considerabil consum. Ve- 
instalație consuma 300 de li

cel puțin zece ani. nici unul din
tre produsele noastre noi sau mo
dernizate, In afara instalațiilor și 
aparatelor de muls mecanic, n-a 
ieșit din acest atelier.

— Și atunci cu ce se ocupă 7
— Nu '
— Și 

mese 7
— A, dacă cercetezi fișele lor de 

activitate, le găsești pline. Cu fel 
de fel de lucruri. Sau cu motivări. 
Cert este că nu iese nimic serios 
din mîinile lor.

Afirmațiile directorului ni s-au 
părut de-a dreptul șocante. Am 
cerut și părerea secretarului comi
tetului de partid.

— Da. nici o exagerare, este e- 
xact așa I — afirmă clar și secre
tarul. De șapte ani, de cînd mă 
aflu eu aici, in uzină, nu cunosc 
un produs de bază, o mașină agri
colă sau un agregat pentru zooteh
nie care să se fi născut, în acest 
timp, pe planșetele proiectanților 
noștri și care să se fi dovedit apt 
pentru producția de serie.

Și, dintr-o dată, toată povestea 
devine cel puțin ciudată...

— Vreți, desigur, fapte concrete 
— spune directorul. Vasile Bum- 
bar. Iată: am ținut foarte mult să 
rămină in producția noastră sitele 
pentru combinele de cereale C 14 
și C 4. Asta depindea însă de re
zolvarea unei probleme de tehno
logia sudurii tablei zincate. Le-am 
spus „să găsim o tehnologie mo
dernă, de sudură în puncte, care 
să ne permită producerea a 40 000— 
50 000 de site pe an. Avem aici. în 
vecini. Institutul de cercetări pen
tru sudură, cu realizări excepțio
nale. mergeți la ei și consulta- 
ți-vă !" Asta era cu mult timp în 
urmă. Nu s-au dus nici pină azi. 
Aici, după coltul străzii ! Alta : 
avem în producție o serie de ma
șini și agregate pentru agricultură 
proiectate in urmă cu 
ani. Nu mal merg, sint 
multe din ele zac pe _ „-----
ciari. Ni se cere, firesc, să le mo. 
dernizăm. să le adaptăm la 
tehnice noi. Le-am spus de 
ori să plece prin tară, pe la bene
ficiari. să se consulte cu ei si de 
la acele constatări să pornească la 
reproiectarea mașinilor. Nu s-a 
dus nici unul, nicăieri. înțelegeți ? 
Nici unul, nicăieri ! în cele din 
urmă, pe 10 decembrie anul trecut, 
le-am adus eu, in curtea fabricii, 
o mașină de adunat fin, veche. 
„Studiati-o — le-am spus — vedeți

știu.
retribuția cum și-o pri-

20—25 de 
depășite, 

benefi-ia
cerințe 
zeci de

ce e bun, ce nu e bun la ea, do- 
cumentați-vă și proiectați una 
nouă, cu productivitate mai mare, 
adaptată la tractoarele moderne, 
mai fiabilă, mâi ușoară, cu consu
muri ,de metal mai mici... Sinteți 
în specialitate, știți ce aveți de fă
cut 1“ Pină în martie, deci timp de 

■ patru luni, nu s-a apucat nicț.țyțul 
de ea. Pină la urmă am făctlt-o 
noi...

—■ Care... noi 7
— Noi', inginerii din producție, 

maiștrii, muncitorii, am mai pus 
și eu mina... Și alta : cu chiu cu 
vai am reușit să-i smulg de aici 
pe o parte dintre ei și să-i duc la 
Bacău, unde aveam de verificat in 
producție și de revăzut unele so
luții tehnice la o instalație aflată 
în probe. Cazați în hotel de lux.

. Dimineața, la 5, trebuia să fim la 
fermă, la 40 de km. închiriasem 
microbuz. Le-am spus că trebuie 
să ne trezim la 3,30... Aiurea ! Nu 
i-am putut trezi. Scandal, vocife
rări. Că asta-i barbarie... Unul și-a 
dat si demisia.

încă multe asemenea lucruri ne-a 
istorisit, pe ton de indignare, tova
rășul Bumbar.

— Sigur 
cînd să 
maistrul Coriolan Lupulescu. 
cretarul 
cite ceva_ _ __ ___
cum 7 încercăm de patru 
mașină de recoltat mazăre. N-am 
reușit nici 'pînă acum s-o omolo
găm. Prototipul e gata de mult, dar 
nu vrea să meargă decît pină la 
ora 8 dimineața... Mașina veche 
pe 'care am avut-o în fabricație 
era mai greoaie, mai rudimentară, 
dar..', mergea toată ziua. Avem un 
banc de centricubat pompe de in
jecție. Un tio nou, pentru 12 ele- 
menți. Proiectat acum patru ani.

. Dar. tot așa. nu merge...
Trai. neneacă. la atelierul de 

proiectare de la I.M.A. Timișoara ! 
Sau poate că exagerează directorul 
și secretarul de partid 7 Am luat 
nomenclatorul principalelor produ
se mai noi ale 
frumos tipărit) 
au fost gîndite 
către singurul
Irimescu —. fie de către Institutul 
agronomic din Timisoara, fie de 
către alti specialiști ai uzinei, din 
afara atelierului specializat, fie in 
colaborare cu o altă întrenrindere 
din municipiu. Cîteva. realizate în 
atelierul propriu de proiectare, sint 
fie de mică imoortantă pentru pro
ducția uzinei, fie într-un mult orea 
l"ng nroces de încercare, perfec
ționare. omologare.

— Sînt incapabili, incompetenți 7
— Nu — spune secretarul de 

partid — cred că le lipsesc con
știinciozitatea profesională, ambi
ția realizării. Și mai lipsește, cred, 
acel climat sănătos de muncă, de 
hărnicie.

— Ați discutat cu ei problema a- 
ceasta intr-o adunare de partid 7

— Nu. pentru că ei n-au o orga
nizație a lor. sint impărțiți prin 
organizațiile de bază din toată în
treprinderea. Acum vrem să-i con
centrăm pe toți 
ganizație, a lor.

Ne-am simțit 
cutăm și cu ei.
Pentru că am vrut să evităm un 
spectacol penibil al unor eventuale 
explicații fără acoperire, al justi
ficărilor colaterale etc. etc... Cre
dem în capacitatea comuniștilor 
din uzină de a se adresa convin
gător conștiinței acestor specialiști. 
Credem in capacitatea proiec- 
tanților uzinei de a Înțelege, în 
cele din urmă, că ceva nu este în 
ordine în modul lor de a trata o- 
bligațiile ce le revin față de co
lectiv și obligația morală fată de 
propria lor profesie și conștiință. 
Am amînat discuția cu ei în spe
ranța că atunci cind. nu peste mult 
timp, vom purta totuși această dis
cuție, vom afla de 
tre ei lucruri care

MIKal 
Cezar

discuția individuală 
cu biroul organizației si a celui 
zat. Omul, mai opac la părerile 
jur. pune observațiile întemeiate 
semnul unor mai vechi... șicane, 
ce 7 Cînd s-au ivit șicanele ? Asta e 
mai greu de dovedit. Biroul discută 
și cu alti comuniști din atelier. Face 
o problemă din acest caz. Evident, 
o problemă de educație. In care pri
mează pledoaria pentru angajarea 
temeinică, la efort, a tuturor. Din 
spirit de echitate. în primul rind. Și 
din răspunderile ce decurg din calită
țile de muncitor si comunist. Promp
titudinea intervenției, argumentează 
secretarul biroului organizației de 
bază. tine... de bună seamă, de stan
dardul combativ al comuniștilor de 
aici. Dar. în același timp, ea este 
reacția firească la tot ceea ce face 
corp străin cu climatul colectivului. 
Neajunsurile, de orice natură ar fi 
ele. nu trebuie lăsate să se acumu
leze. Să atingă punctul critic, cind 
pot fi mai greu soluționate. Ele se 
cuvin să fie luate in seamă, să de
termine acțiuni imediate, decise de 
rezolvare. Iar lipsa de receptivitate 
la critică, de asemenea, nu trebuie 
privită cu îngăduință. Tocmai pen
tru că nici aceasta nu se vindecă de 
la sine. Ci numai făcind front co
mun împotriva ei.

Dar oare aici, de exemplu, la pre
lucrări mecanice, numai în astfel de 
împrejurări, cu unul sau altul care 
se trage mai pe marginea efortu
rilor, se dovedesc promptitudine, 
„viteză de reacție" 7 Tn loc de orice 
alt răspuns. Mihai Teodorașcu face 
apel la o altă secvență consemnată 
si de procesele-verbale ale discu
țiilor individuale : Maricica Lun- 
geanu e de 11 ani In atelier. Aici a 
fost primită în partid. Muncea aici 
cînd s-a căsătorit, soțul e tot mun
citor. au si un copil. La discuția in
dividuală a făcut mai multe propu
neri privind munca din atelier, res
pectul datorat femeilor, primirea 
partid a tinerilor merituoși...

„Dar despre viata ta ce ai să 
spui 7"

Avea
uite. îl ținea acolo, să nu 
dar tovarășii ei de muncă 
inima. Ea n-ar fi vrut să...

„Necazuri cu casa..."
Maistrul Ionel Ciripac, care fusese 

înaintea ei la discuții. îi pledase 
cauza : „Știm cu toții cit e de har
nică. Pune suflet in tot ce face. Din 
munca asta isi rupe in fiecare lună 
cinci sute de Iei pentru chirie, la 
parțiculari. Să intervenim la condu
cerea întreprinderii, s-o ajutăm să 
primească cit mai repede un aparta
ment. E vorba de un om de nă
dejde !“.

O expresie consacrată desemnea- 
" ză această disponibilitate pentru ’tot 

ceea ce 
nostru : 
repetate 
ecourile

vi- 
din 
sub
De

in

ne

SI.ea pe inimă un Impas.
se vadă, 
ii citesc 

dar...

se numește Viată in iurul 
omenia comunistă. Care. în 

rînduri. isi prelungește 
și la discuțiile individuale...

Ilie TANASACHE 
Dan P1AEȘU

ma! spunea, încer- 
îndulcească lucrurile, și 

se- 
comitetului de partid — 

au mai făcut ei. Dar 
ani o

uzinei (un pliant 
și am văzut , că ele 
si Proiectate fie de 
proiectant activ —

intr-o singură or

îndemnați să dis- 
Dar am amînat.

la fiecare din- 
să-i onoreze.
CARANFIL 
IOANA

• Frezorul Vașile Neagu, cores
pondent voluntar al „Scinteii", 
ne-a trimis o scrisoare in care 
evidențiază preocuparea statornică 
a colectivului întreprinderii „ROM- 
LUX“ Tirgoviște, din care face 
parte, pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de olan la export. 
Se remarcă în mod deosebit efor
turile pentru introducerea in fabri
cație a unor produse noi. Este vorba, 
intre altele, de lămpile fluorescen
te cu aprindere rapidă, corpurile 
de iluminat echipate cu lămpi 
fluorescente miniatură, lămpile tip 
auto și pentru locuințe etc., care, 
prezentate unor parteneri externi, 
au fost apreciate și propuse spre 
contractare. Pină tn prezent, pla
nul la export a fost depășit cu 18 
la sută, iar planul anual pe rela
ția CTS a fost realizat incă din 
luna iulie.

Tn domeniul tehnologiei se au 
In vedere reproiectarea a două fa
milii de produse in vederea redu
cerii consumurilor de 
deficitare, omologarea 
pentru alimentarea, 
tăierea spiralelor etc. 
cestea 
zarea 
tehnic 
zează 
LUX" 
mii, 
muncii au sporit 
rezultatele obținute în îndeplinirea 
planului la producția destinată ex
portului.

• Mal mulți cititori ai „Scînteii*  
au adresat redacției o scrisoare 
referitoare la necesitatea Îmbună
tățirii transportului în comun, pe 
o anumită arteră, scrisoare pe care

materiale 
instalației 

sortarea și 
— toate a- 

cu efecte directe în reali - 
unor produse de înalt nivel 
și calitativ. Autorul preci- 

că produsele de la „ROM- 
se exportă în 23 țări ale lu- 
iar retribuțiile oamenilor 

proporțional cu

o supunem atenției . conducerii . 
I.T.B. Datorită lucrărilor de con
struire a unei străzi modernizate 
intre Calea Moșilor și Piața Ga
lați — afirmă autorii — de circa 
două luni a fost întreruptă circu
lația troleibuzelor nr. 79 și 86, care 
făceau legătura între marele car
tier Balta Albă și Piața Romană, 
in împrejurimile căreia funcțio
nează numeroase instituții, facul
tăți, școli etc., sau șe schimbă mij
loacele de transport pentru alte 
direcții. întreruperea circulației a- 
cestor troleibuze la Calea Moșilor 
între două puncte extrem de aglo
merate (Foișor — Piața Romană) 
a creat in această zonă o situație 
dificilă pentru transportul in co
mun. Mai trebuie reținut faptul că 
stația Calea Moșilor este nod de 
legătură cu cartierele Pantelimon, 
Iancului, Titan. Balta Albă și Co- 
lentina. Singura legătură a car
tierului Balta Albă, in care locu
iesc zeci de mii de < 
Piața Romană a rămas 
nr. 133, cu o capacitate de trans
port redusă, mai ales că are legă
tură și cu Gara de Nord, unde oa
menii transportă de regulă și ba
gaje.

Ținind seama de situația creată, 
autorii scrisorii propun înființarea 
temporară a unei linii de autobuze 
între cartierul Balta Albă și Piața 
Romană care să înlocuiască linia 
de troleibuz nr. 79. Dacă această 
propunere nu este realizabilă, ei 
sint de părere să se pună in circu
lație. temporar, autobuze care să 
circule în continuare de la Foișor 
pină la Piața Romană. Desigur, 
poate sint și alte soluții pe care 
conducerea I.T.B. consideră nece-

oameni, cu 
; autobuzul

sar. să Ie adopte, iar redacția le va 
consemna la această rubrică.

tt Cititorul Zorcă Cristea din 
Ploiești, strada Costache Negruzzi 
nr. 21, ne relatează, intr-o scri
soare adresată redacției, o stare de 
lucruri pentru înlăturarea căreia 
este nevoie să se intervină cu toa
tă responsabilitatea. Despre ce 
este vorba 7 Autorul scrisorii este 
posesorul abonamentului telefonic 
cu nr. 44 246. De la jumătatea lunii 
noiembrie a anului trecut, oficiul 
telefonic Ploiești i-a tăiat firele 
telefonice, lui și la încă șapte per
soane de pe strada respectivă, fără 
să anunțe sau să arate motivele 
pentru care s-a procedat astfel. In 
sțhimb, taxele lunare, abonamen
tul sint pretinse și se plătesc lună 
de lună. Semnatarul a încercat să 
nu plătească abonamentul pe două 
luni și, in consecință, a suportat 
penalizări.

Deci se încasează niște bani fără 
să se presteze nici un serviciu. Cei 
8 „ghinioniști" s-au adresat șefu
lui oficiului telefonic Ploiești, in- 
ginerului-șef al Direcției județene 
de poștă și telecomunicații Praho
va ; aceștia le-au promis că in 
foarte scurt timp se vor restabili 
legăturile, dar se apropie anul și 
nu s-a rezolvat nimic. „De aceea 
— conchide autorul scrisorii — so
cotim necesar să ni se restituie su
mele încasate, urmînd să fie impu
tate celor ce se joacă de-a servi
ciul telefonic, pentru că nu este 
nici legal și nici etic să plătești 
un abonament fără să poți folosi 
postul telefonic respectiv". Cerin
țe îndreptățite, pentru rezolvarea 
cărora este necesară intervenția 
forurilor județene competente.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• O echipă de control a Oficiului județean de tu
rism Caraș-Severin — ne răspunde conducerea acestei 
instituții — a verificat sesizarea lui Dumitru Mânu 
adresată „Scînteii" în legătură cu deficiențele de la 
hotelul „Afrodita" din Herculane. Constatînd că, în 
bună parte, faptele relatate corespund adevărului s-au 
luat măsuri corespunzătoare. Astfel, șeful de unitate 
și bucătarul-șef au fost schimbați din 
ce privește dotările bazei de tratament 
rate lipsurile sesizate.

Scrisoarea și constatările noastre au 
cu întreg personalul muncitor din stațiune.

Ne însușim observațiile și propunerile autorului scri
sorii — se arată în răspunsul trimis redacției — și, 
considerîndu-le întemeiate, am luat toate măsurile 
pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de odih
nă și tratament in stațiunea Băile Herculane.

® Prin scrisoarea adresată „Scînteii", tovarășii Ion 
Brănișteanu și Ion Selăvirtea, oameni ai muncii la 
Stația transport tehnologic Constănța. au solicitat să 
fie sprijiniți pentru a li se acorda concediu de studii 
pentru susținerea examenului la școala de maiștri — 
precizează in răspunsul său Consiliul județean al sin
dicatelor Constanța, căruia redacția i-a trimis scrisoa
rea spre soluționare.

în acest sens, s-a luat legătura cu conducerea uni
tății șj i-au fost prezentate pț-evederile anexei 2 la 
Decretul 335/1978, care preciz^ai:ă<iîă''țfeî4ivfi dlnMftVă*'  
țămintul seral al școlilor de maiștri beneficiază pe 
timpul ștuțiiilor. de concediu,dp studii de 30 de zile termine înlăturarea deficiențelor semnalate, si nu să 
calendaristicei la cerere, o singură'Hâtă/ fn afara cori*  ‘-------  ——«*■ —*■ ----  —-----***•-*-
cediului de odihnă, pentru elaborarea și susținerea 
lucrării de diplomă la examenul de absolvire". Cores
punzător acestor prevederi, s-a acordat concediul so
licitat de semnatarii scrisorii.

funcție, iar in 
au fost înlătu-
fost prelucrate

Cu acest prilej s-a atras in mod deosebit atenția 
conducerii unității ca în viitor prevederile legale să 
fie respectate și aplicate intocmai. Or, cine nu res
pectă legea trebuie să suporte consecințele. Ceea ce 
este valabil și în cazul de față. Drept pentru care 
așteptăm precizarea măsurilor luate.

© „în urma cercetării efectuate la fața locului s-au 
luat măsuri de remediere a instalației electrice din 
apartament și a hidroizolației blocului în care locuiește 
cetățeanul Gheorghe Bozeanu, str. Vasile Alecsandri, 
blocul 124. Vaslui — n.n„ astfel că pînă la 15 sep
tembrie 1988 lucrările vor fi terminate" — ne răspunde 
întreprinderea județeană de gospodărie comunală și 
locattvă, sub semnătura directorului, ing. Lupu loan.

La prima vedere răspunsul pare corect. Lucrurile nu 
stau insă deloc așa și iată de ce. în primul rind. re
dacția a trimis scrisoarea cetățeanului respectiv, spre 
rezolvare, și nu intîmplător. Consiliului popular muni
cipal Vaslui, de unde, potrivit legii, trebuia să pri- 

. mim. și răspunsul. Am adresat .scrisoarea consiliului 
popular municipal. în atenția primului vicepreședinte, 
deoarece, omul sesizase situația de mai multe ori și de 
peste un an diferitelor foruri locale, inclusiv I.J.G.C.L., 
care a și trimis niște meseriași să remedieze defec
țiunile, dar aceștia nu și-au făcut datoria.

Consiliul popular avea obligația, să verifice situația 
relatată in-scrisoare, să i iâ măsuri împotriva Celor ce 
au nesocotit repetatele sesizări ale autorului, să de-

f ;-trimită scrisoarea-celor criticați, ceea Ce constituie o 
încălcare a prevederilor legii și hotărîrllor de partid 
privind soluționarea scrisorilor oamenilor muncii.

Rubrica realizata de N. ROȘCA

Unități turistice atractive în județul lași

zone pitorești, 
oferă condiții 
de cazare și 

in orice perioa- 
anului.

Județul Iași dispu
ne de numeroase uni
tăți turistice amplasa
te in 
care 
bune 
masă 
dă a

Astfel, cabana „Co
drii Pașcanilor" este 
situată într-un mediu 
pitoresc și liniștit, în 
mijlocul unei păduri, 
la 9 kilometri de Paș
cani. Unitatea are ca
mere confortabile și 
restaurant. Hanul

„Tirgu Frumos" are 
44 locuri de cazare, 
restaurant, cramă, co
fetărie, iar in orașul 
Hîrlău funcționează 
hotelul „Răreșoaja" cu 
54 locuri de cazare in 
camere confortabile.

Altă unitate care se 
bucură de aprecierea 
vizitatorilor este ha
nul „Trei iazuri", am
plasat la marginea lo
calității Miclăușeni, pe 
malul unor iazuri. 
Unitatea are locuri de 
cazare în camere și că-

sute și un restaurant 
cu specific pescăresc. 

Informații si rezer
vări de locuri 
obține de la 
din București 
Decembrie nr. 
lefon 14 52 09) 
la agențiile de tu
rism din subordinea 
UJECOOP-urilor din 
toată țara.

se pot 
agenția 
(str. 13 
26. te
și de

In fotografie : hanul 
„Trei iazuri" din ju
dețul Iași

O îndatorire gospodărească de actualitate
Pregătirea locuințelor pentru sezonul rece

Sosirea toamnei — fie ea și tîr- 
zie — readuce în actualitate pregă
tirile pentru sezonul rece, inclusiv 
în privința locuințelor. Chiar dacă 
afară vremea este incă frumoasă, 
gospodarii localităților și, deopotrivă, 
cetățenii au datoria 
operativitate aceste 
la lăsarea frigului să 
la furnizarea căldurii 
bună folosire a 
tindu-se orice risipă de energie.

Ca de fiecare dată, și in acest an, 
în primăvară, s-au elaborat in toate 
localitățile programe de revizuire și 
reparare a instalațiilor de termofi
care. a punctelor termice, s-au alcă
tuit grafice de refacere a teraselor 
deteriorate în cursul iernii trecute. 
Care este în momentul de față sta
diul acestor lucrări 7 — iată tema 
sondajului nostru în județele Sucea
va si Vrancea.

BUNII GOSPODARI NU AȘ
TEAPTĂ SOSIREA IERNII. Se 
cuvine subliniat din capul locului că, 
în aproape toate localitățile din cele 
două județe, lucrările pregătitoare 
au fost finalizate în bună parte încă 
din vară. Dind dovadă de spirit de 
prevedere. învățind din experiențele 
— nedorite — ale anilor trecuți. din 
„problemele" ivite în sezonul prece
dent. întreprinderile locale de gos
podărie comunală și întreținere a 
fondului locativ au revizuit și repa
rat — acolo unde a fost cazul — in
stalațiile defecte, au construit noi 
puncte de termoficare necesare pen
tru alimentarea locuințelor date in 
folosință in acest an. Astfel. în mu
nicipiul Focșani, s-au încheiat repa
rațiile la rețelele de termoficare și 
pompele din punctele termice. Au 
fost revizuite, de asemenea, instala
țiile electrice din rețeaua de termo
ficare. iar în subsolurile blocurilor 
o echipă specializată de meseriași 
este pe punctul să încheie revizia 
instalațiilor, a țevilor și robinetelor 
de trecere, pentru a se evita pierde
rile de agent termic. Totodată s-a 
trecut la probele de presiune pentru 
eliminarea tuturor fisurilor ce pot 
apărea pe conducte.

Și la Suceava, reparațiile și revi
ziile Ia punctele termice s-au execu
tat conform graficelor. Cu ocazia lu-

să încheie cu 
pregătiri, incit 
se poată trece 
in condiții de 

instalațiilor, evi-

crărilor pregătitoare s-au aplicat și 
o serie de soluții noi. capabile să 
asigure creșterea indicilor de ex
ploatare a instalațiilor. In acest sens, 
la două puncte termice s-a intro
dus din acest an un sistem automat 
(pe bază de calculator) de urmărire 
a parametrilor funcționali, acțiune 
ce se va extinde in următorii doi 
ani in întreaga rețea de termoficare 
a municipiului.

LUCRĂRI — --------------------
TRATATE...
prilejul sondajului 
tat și unele intirzieri in finalizarea 
măsurilor prevăzute Bunăoară, la 
Suceava reviziile și reparațiile la re

DE 
CD

TERMOFICARE 
RĂCEALA. Cu 
nostru au rezul-

cazul, se trece la reparațiile nece
sare. De operativitatea executării re
parațiilor respective depinde costul 
lucrărilor, pentru că orice intîrziere 
conduce la agravarea degradărilor, 
la consumuri suplimentare de mate
riale și forță de muncă.

Dacă la Focșani operațiunea de re
facere a teraselor deteriorate se află 
într-un stadiu avansat (realizîndu-se 
peste trei pătrimi din programul sta
bilit). la Suceava lucrările sint mult 
lntirziate. Din cei 44 500 mp de te
rase deteriorate cuprinse in planul 
de lucrări s-au reparat in primele 
opt luni ale anului doar 40 la 
sută, lucrările fiind întirziate din

Sondajul „Scînteii" în județele Suceava și Vrancea

țelele subterane de alimentare a 
blocurilor cu agent termic sînt mult 
rămase in urmă, lucrări care la Cim- 
pulung Moldovenesc nici măcar nu 
începuseră pînă acum o lună.

La Focșani, intrind in mai multe 
puncte termice, am avut senzația 
că... sîntem în ploaie, o parte din 
conductele și robinetele instalațiilor 
interioare prezentind fisuri prin care 
apa curgea în voie. Tot la Focșani 
se tergiversează o altă lucrare de 
care depinde buna funcționare a re
țelelor termice. Este vorba de elimi
narea apei care băltește in subsolu
rile tehnice ale mai multor blocuri 
(circa 40) — surse de degradare a 
instalațiilor, de risipire a energiei.

Nici la Focșani și nici la Suceava 
— deși vremea e înaintată — nu s-a 
efectuat încă echilibrarea rețelelor 
de termoficare, operațiune
de importantă pentru buna funcțio
nare a instalațiilor. Motivul 7 întlr- 
zie întocmirea... documentației de 
către specialiștii unităților locale de 
profil. Ce se așteaptă 7 Viscolul ier
nii 7 înghețul 7

CU JUMĂTĂȚI DE MĂSURĂ, 
REZULTATE PE MĂSURĂ, Se 
știe, ploile, zăpada, înghețul afec
tează acoperișurile blocurilor, creînd 
pericolul infiltrațiilor. Tocmai de 
aceea, în fiecare primăvară se revi
zuiesc terasele și. acolo unde este

extrem

lipsă de bitum. Dar suprafața totală 
a teraselor din județ care necesită 
intervenția meseriașilor este dublă 
față de cea planificată, incit există 
riscul ca la venirea iernii aproape 
80 000 mp de terase să rămină cu 
infiltrații. De altfel, nerepararea la 
timp a teraselor constituie una din 
sursele principale de formare a con
densului din apartamente, condens 
care afectează in prezent în județul 
Suceava multe locuințe. Iar din 
acestea nu s-au reparat pînă la în
ceputul acestei luni decit o mică 
parte — mai puțin de 5 la sută.

Tn legătură cu întîtzierea lucrări
lor de îndepărtare a condensului, re
prezentanții întreprinderii locale de 
gospodărie comunală n-au fost in 
măsură să ne dea o explicație clară. 
Unii susțin că întîrzierea s-ar datora 
lipsei de forță de muncă, care, chi
purile. a fost concentrată la efectua
rea reparațiilor capitale, dar, în rea
litate. nici aceste reparații nu sînt 
realizate în municipiul-reședință 
de județ decît în proporție de 50 la 
sută ; alții susțin că ar lipsi materia 
primă necesară (modelitul), dar în 
fișele de magazie am constatat că 
figurează un stoc de 17 tone ; In 
sfirșit. alții exprimă lipsa de încre
dere în soluția tehnică care se apli
că la lucrările prevăzute.

Nu ne-am propus să stabilim care

este adevărul și cine sînt vinovați de 
actuala situație — lucru pe care cre
dem că îl vor face organele locale, 
în primul rind consiliul popular ju
dețean —. dar ceea ce dorim să re
amintim edililor suceveni este faptul 
că și anul trecut s-au reparat doar 
10 la sută din apartamentele afec
tate de condens, situație pe cale să 
se repete în 1988.

în. legătură cu restanțele acumu
late la Suceava, cu necesarul de fon
duri. cu numărul mare de lucrări ce 
se cer efectuate aici ar fi, credem, 
oportun și sprijinul ce se așteaptă 
din partea Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare.

ȘI CETĂȚENII POT DA O 
MÎNA DE AJUTOR. Alături de 
lucrările aflate în sarcina întreprin
derilor de specialitate, cetățenii pot 
aduce — și au datoria să aducă —- 
o contribuție Importantă la buna 
pregătire a fondului locativ pentru 
sezonul rece. Pe lingă obișnuitele 
operațiuni de etanșeizare a încăpe
rilor. a ușilor și ferestrelor, a spa
tiilor comune din blocuri, pe care 
fiecare gospodar este dator să le 
facă în propria locuință, cetățenii 
pot și trebuie șă sprijine întreprin
derile de gospodărie comunală, echi
pele de meseriași în efectuarea lu
crărilor ce se execută în cartierele 
în care locuiesc : la descopertarea și 
repararea canalelor termice, la aco
perirea șanțurilor in care au fost în
locuite conductele de termoficare, la 
refacerea teraselor și peste tot unde 
nu se cere o calificare anume. Iar 

. pentru a exista un sistem de cointe
resare. asociațiile de locatari ar pu
tea găsi modalități concrete de co- 
mensurare a muncii prestate în ca
drul obligațiilor ce revin cetățenilor 
pe baza Legii nr. 1/1985.

...Timpul este înaintat. Așa că, 
numai folosind la maximum fiecare 
zi. fiecare oră bună de lucru, edilii, 
întreprinderile de specialitate, cetă
țenii pot încheia cit mai grabnic lu
crările de pregătire a fondului lo
cativ pentru sezonul rece. Este o în
datorire de mare răspundere și în 
același timp de mare actualitate care 
nu admite amînare.

Miha! IONESCU
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SARCINILE ECONOMICE-REALIZATE EXEMPLAR!
Din experiența fruntașilor

în întrecerea socialistă LA CULES, LA CELELALTE LUCRĂRI AGRICOLE DE TOAMNĂ

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI 

-suportul realizării 

și depășirii planului

-TOȚI LOCUITORII DE LA SATE!
ialomița: Participare bună — rezultate pe măsură!

A fost o perioadă, in urmă cu 
cltiva ani, cind întreprinderea „Tim
puri noi“ din Capitală se confrunta 
cu multe probleme în desfășurarea 
producției, in îndeplinirea indicato
rilor de plan. Situația nesatisfăcă
toare a unității a fost analizată de 
Comitetul municipal de partid Bucu
rești, a făcut obiectul investigațiilor 
ministerului de resort. Dar acestea 
țin de trecut și aproape nimănui din 
uzină nu-i face plăcere să-și amin
tească de acea perioadă. De atunci, 
multe s-au schimbat in activitatea 
acestui colectiv.

Practic, in ultimii trei ani, obți- 
nînd rezultate deosebite in produc
ție, întreprinderea s-a situat lună de 
tună, an de an pe locuri de frunte in 
întrecerea socialistă pe ramură. Re
zultate care au fost reconfirmate și 
in perioada care a trecut din acest 
an. cind după opt luni, planul pro
ducției fizice a fost îndeplinit inte
gral Ia toate sortimentele : motoare 
electrice, compresoare. electrocom- 
presoare, piese de schimb, piese tur
nate din fontă și neferoase. Totoda
tă, planul lă export a fost depășit 
cu 5,1 la sută. Toate acestea in 
condițiile in care cheltuielile mate
riale s-au redus cu 1,4 lei la 1 000 
lei producție-marfă, economisindu-se 
importante cantități de metal, ener
gie electrică și combustibil.

Prezentarea acestor rezultate, ori- 
cit de relevantă ar fi, nu poate des
cifra totuși experiența dobindită de 
acest colectiv, modul in care a ac
ționat, măsurile prin care s-a reu
șit ca o unitate care in urmă cu 
cîțiva ani se confrunta cu destule 
probleme să devină o unitate frun
tașă, reprezentativă pentru sectorul 
de activitate din 
care face parte.

Așadar, sînt ne
cesare pentru în
ceput citeva pre
cizări.

Momentul hotă- 
ritor pentru per
fecționarea acti
vității productive 
l-a constituit vizita secretarului gene
ral al partidului efectuată in această 
unitate în luna noiembrie 1984, cind 
pe lingă o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice s-a hotărit alocarea 
unor importante fonduri de investiții 
pentru modernizarea proceselor de 
producție. Demn de subliniat este 
faptul că sarcinile trasate atunci cu 
claritate de secretarul general al 
partidului, privind modernizarea sec
toarelor calde și a sectoarelor de 
prelucrări, au fost îndeplinite punct 
cu punct, iar rezultatele obținute au 
fost dintre cele mai bune. Astăzi, 
întreprinderea „Timpuri noi" este o 
unitate modernă, cu fluxuri tehnolo
gice bine puse la punct, cu un ri
dicat grad de integrare a producției.

Ce este nou în activitatea între
prinderii ? Prin ce se particularizea
ză experiența colectivului de aici ?

— Nou. este aspectul întregii în
treprinderi — ne spune tovarășul 
Ionel Radu, secretar cu probleme 
economice al comitetului de partid. 
Și tot ceea ce s-a realizat este ro
dul preocupării constante a întregu
lui colectiv pentru modernizarea flu
xurilor de fabricație, a tehnologiilor, 
a produselor pe care le executăm.

...Turnătoria întreprinderii nu mai 
aduce aminte prin nir.-ic de vechea 
secție. Liniile de turnare au fost 
modernizate, secția a fost dotată cu 
mașini specializate pentru executa
rea miezurilor, s-au extins spațiile 
direct productive, iar în prezent 60 
la sută din operațiile de turnare a 
neferoaselor se execută prin turnare 
sub presiune. In ce privește semifa
bricatele turnate din fontă, acestea 
se execută pe o linie semiautomată 
de formare-turnare.

■— Prin modernizarea sectoarelor 
calde am reușit să asigurăm ritmic 
piesele turnate din fontă și neferoa
se necesare producției — ne spunea 
inginerul Alfred Kroner, șeful sec
ției. Totodată, ca urmare a mecani
zării, a crescut simțitor produc
tivitatea muncii șt a sporit calitatea 
•emifabricatelor turnate.

Intr-adevăf, întreprinderea și-a 
schimbat, radical Înfățișarea : secții 
moderne, linii mecanizate și automa
tizate, fluxuri continue, ateliere do
tate cu mașini-unelte și agregate cu 
comandă numerică. Noul este vizibil 
la fiecare loc de muncă. Imaginea 
cea mai elocventă a saltului tehno
logic înregistrat în această întreprin
dere o oferă atelierul de montaj, 
standurile sale de probe dotate cu a- 
paratură ultramodernă, de înaltă pre
cizie. Nici secția prelucrări mecanice 
nu mai seamănă cu vechea secție. A 
crescut simțitor numărul mașinilor 
multiax și agregatelor de mare pro
ductivitate. Dar ar fi greșit să se 
creadă că rezultatele cu totul deo
sebite obținute de colectivul de la 
„Timpuri noi" s-ar datora numai 
noilor dotări cu mașini-unelte. Sal
tul de producție, cantitativ și calita
tiv, se explică in special prin orga

La întreprinderea 
„Timpuri noi" din 

Capitală

ORADEA : Instalații moderne, prin autodotare
In pregătirea actualului sezon de 

industrializare a sfeclei de zahăr, 
colectivul întreprinderii de profil 
din Oradea a acordat o atenție deo
sebită înfăptuirii unor măsuri cu e- 
ficiență ridicată din programele de 
modernizare. Reține atenția reali
zarea unei instalații de calcocar- 
bonatare a siropurilor in vederea 
reducerii conținutului de zahăr in 
melasă. „Executată prin autodota
te. noua instalație constituie o pre
mieră — ne1 precizează inginera 
Elena Zahan. directoarea unității. 
La realizarea ei și-au adus con

nizarea cu precizie de metronom a 
activității productive in fiecare ate
lier și secție de producție. O pro
blemă prioritară pe care și-a pus-o 
conducerea intreprinderii și in care 
a fost sprijinită îndeaproape și de 
Centrala industrială de vagoane și 
material rulant București o consti
tuie asigurarea unei perfecte core
lări între nivelul planului la produc
ția fizică pe întreprindere și posibili
tățile secțiilor, ale formațiilor lor de 
lucru de a îndeplini aceste sarcini. 
Practic, permanent se are în vedere 
gradul de încărcare al mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, necesarul de 
forță de muncă pentru realizarea fie
cărui sortiment în parte. Nu vom in
sista asupra prea multor amănunte 
de ordin organizatoric. Vom sublinia 
însă un lucru deosebit, care tine de 
organizarea muncii în această uni
tate. Indicatorii de plan sînt defal
cați din timp pe secții, ateliere și 
chiar formații de muncă. Astfel, se 
asigură o cunoaștere precisă, antici
pată a nevoilor producției, ceea ce 
permite să se ia măsuri temeinice 
pentru rezolvarea oricărei probleme. 
Pe baze științifice este organizată 
întreaga activitate productivă. Sis
temul este pe cit de simplu, pe atît 
de eficient. Astfel, pornindu-se de 
la planul întreprinderii, la nivelul 
secției de prelucrări mecanice — 
punct-cheie pe fluxul tehnologic 
—. în celelalte secții și ateliere se 
întocmesc grafice de producție cu 
termene precise pentru flecare pro
dus în parte. Apoi se fac grafice pe 
repere și subansamble, astfel incit Ia 
montaj să fie livrate numai seturi 
complete pentru fiecare produs în 
parte. Și se mai are în vedere un alt 

aspect, esențial, 
fără do care, cu 
toate eforturile 
depuse, rezulta
tele nu ar fi cele 
din prezent. Con
ducerea intre
prinderii, cu spri
jinul centralei de 

, resort, intre care
există o adevărată relație de co
laborare, se ocupă permanent și 
îndeaproape de aprovizionarea cu 
materii prime și materiale ne
cesare desfășurării ritmice a pro
ducției, și în special â exportu
lui, care in această întreprindere se 
realizează in totalitate în primele 15 
zile ale fiecărei luni. Astfel, reperele 
care urmează să echipeze produsele 
care se exportă sînt lansate în fabri
cație prioritar, ele executîndu-se în 
prima decadă a fiecărei luni. De ase
menea, sînt organizate Unii speciali
zate de export pentru reperele și 
subansamblele principale, cum sînt : 
arborii cotiți, chiulasele, blocurile- 
motor. cilindrii, supapele.

Așadar, organizare perfectă pe 
întregul flux de fabricație, de la a- 
provizionare și pină la expediția 
produselor. Datorită robusteții și 
fiabilității in funcționare, produsele 
fabricate la „Timpuri noi" s-au im
pus pe piața externă. Acest lucru 
a fost posibil datorită aplicării unor 
tehnologii moderne de fabricație, ri
dicării necontenite a parametrilor 
tehnico-funcționali ai produselor.

— în acest context se cuvin re
levate acțiunile pentru reprolectarea 
și modernizarea produselor, in sen
sul îmbunătățirii parametrilor teh
nici și funcționali ai motoarelor și 
electrocompresoarelor — ne spune 
Petre Geageac, maistru în secția 
montaj. De asemenea, am asimilat 
și introdus în fabricația de serie 
două familii de electrocompresoare 
fără ungere, destinate construcției 
navale, produse de înaltă complexi
tate tehnică, rod al gindirii specia
liștilor din centrală și întreprindere.

Așadar, ca urmare a modernizării 
fluxurilor de fabricație, producția 
intreprinderii „Timpuri noi" din Ca
pitală se înnoiește, întinerește. In 
acest fel. produsele executate aici 
sînt tot mai competitive, ele cuan- 
tificind de fapt efortul creator al 
întregului colectiv, animat de do
rința de perfecționare, de autodepă- 
șire. Un ultim amănunt : colectivul 
de aici a reușit în acest an. ca ur
mare a aplicării în practică a pro
gramului de organizare și moderni
zare a producției să obțină o pro
ducție-marfă suplimentară de peste 
47 milioane lei, in condițiile redu
cerii costurilor totale cu 15,3 mili
oane lei.

Angajamentul oamenilor muncii 
din întreprindere este ca pină la 
sfirșitul anului să obțină in produc
ție rezultate care să le permită să 
se mențină pe locul intii in intre- 
cerea socialistă pe ramură. Va fi 
respectat acest angajament ? Modul 
în care se muncește în aceste zile 
in toate secțiile și atelierele între
prinderii garantează că și în con
tinuare, prin efort de gindire crea
toare. prin muncă tenace, bine or
ganizată, colectivul de aici va ob
ține rezultate superioare in produc
ție.

Gheorqhe IONITA

tribuția inginerul Ștefan Văcărel și 
maistrul Cornel Borz, împreună cu 
colectivul atelierului de întreține
re". Să mai adăugăm că. tot in 
vederea îmbunătățirii procesului de 
extracție, a creșterii randamentu
lui și diminuării consumurilor spe
cifice. au fost realizate, cu forțe 
proprii, o instalație de desdulcire. 
in două trepte, a nămolului de fa
bricație, precum și o instalație cu 
ajutorul căreia excesul de condens 
se utilizează in producție, econo- 
misindu-se pe această cale canti
tăți însemnate de energie termică, 
(loan Laza).

în unitățile agricole din județul Ia
lomița recoltarea culturilor de 
toamnă este in plină desfășurare. 
Stadiul „la zi“ al principalelor lu
crări — pină in seara zilei de 26 
septembrie, porumbul era cules de 
pe 35 la sută din suprafața cultiva
tă, soia — de pe 26 la sută, iar 
sfecla de zahăr — de pe 30 la sută, 
sint rezultate ce situează județul 
printre primele din zona întîi de fa- 
vorabilitate. După cum ni s-a pre
cizat la direcția agricolă județeană, 
in fiecare unitate agricolă au fost 
stabilite viteze de lucru pentru toa
te culturile, la nivelul maxim al po
sibilităților. 'Adică, pe lingă cuprin
derea la cules, transportul și depo
zitarea producției a tuturor coope
ratorilor. mecanizatorilor si a mij
loacelor mecanice disponibile, la a- 
ceste activități se asigură și parti
ciparea largă și a celorlalte catego
rii de oameni ai muncii de la sate, 
a elevilor aflați în practica agrico
lă. inclusiv a lucrătorilor din uni
tățile industriale care locuiesc pe 
raza comunelor. Este de subliniat 
faptul că. seară de seară, la toate 
nivelurile, incepind cu ferma de pro
ducție și încheind cu organele a- 
gricole județene, se analizează cu 
răspundere modul în care se reali
zează vitezele de lucru stabilite, sint 
depistate cauzele unor neajunsuri ce 
mai apar și se iau măsuri operati

tulcea : Transportul reintră 
in ritmul normal

Volumul mare de lu
crări din această cam
panie impune și în ju
dețul Tulcea planifi
carea riguroasă a 
muncii, folosirea cu 
maximă eficiență a 
mijloacelor mecanice 
și a forței de muncă 
existente. Printre pri
orități, recoltarea po
rumbului cultivat în 
această zonă pe o su
prafață de peste 70 000 
hectare. Cum pină la 
27 septembrie din a- 
ceastă suprafață se re
coltase doar 20 la sută 
față de plan, coman
damentul agricol ju
dețean a stabilit, la 
indicația comitetului 
județean de partid, noi 
măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru 
înscrierea în viteza 
zilnică planificată, cea 
realizată pină ieri fi
ind de numai 1500 
hectare. Insuficient, 
mai ales dacă ținem 
cont de realizările din 
unele consilii unice 
agroindustriale, pre
cum Mahmudia, unde 
s-au recoltat doar 485 
hectare, din cele 3 745 
hectare planificate, 
Isaccea (doar 18 la 
sută din plan), sau 
Somova (19 la sută). 
Pentru sporirea vite
zei la recoltat, specia
liștii din unitățile a- 
gricole. din stațiunile 
pentru mecanizarea a- 
griculturii suprave
ghează permanent 
mersul lucrărilor, ur
mărind respectarea 
strictă a graficelor, in
tervenind operativ in 
cadrul taberelor de

cîmp. bine dotate teh
nic. pentru remedie
rea defecțiunilor la 
combine și reintrarea 
lor operativ în fluxul 
productiv. Forțele sa
telor au fost mobili
zate și la recoltarea 
manuală a porumbu
lui. îndeosebi în zo
nele de coastă sau in 
cele pe care nu pot 
intra combinele da
torită excesului de 
umiditate a solului.

Insuficient se acțio
nează insă pentru 
transportul operativ al 
porumbului din cîmp. 
Din cele peste 60 000 
de tone recoltate pină 
la această dată, n-au 
fost transportate decit 
26 000 tone. Cauza 
principală ? Neres- 
pectarea graficelor de 
transport stabilite, 
ceea ce face ca in 
unele zone autocami
oanele să nu efectueze 
decit o singură cursă 
pe zi. Este cazul unor 
unități din consiliul 
unic agroindustrial 
Dăeni, unde se trans
portase doar 23 la sută 
din porumbul deja re
coltat. Sau din CUASC 
Casimcea, unde din 
cele 4 180 tone recol
tate fuseseră livrate 
bazelor de recepție 
doar 1 150 tone. Slaba 
organizare a muncii în 
unitățile de transpor
turi (îndeosebi la în
treprinderea de trans
porturi auto Tulcea), 
precum și nefolosirea 
la capacitate a mij
loacelor de transport 
din dotarea unităților 
agricole au îngreunat
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înalt nivel calitativ prin perfecționări tehnologice
Peste 98 la sută din producție rea

lizată la nivel mondial ridicat — 
iată o performantă cu totul deose
bită. care atestă preocupările stărui
toare ale colectivului de la Combi
natul de produse sodice Govora pen
tru ridicarea calității fabricației. O 
performantă care a permis ca peste 
53 la sută din producția obținută să 
fie livrată la export. Rezultat care 
se cuvine cu atît mai mult apreciat 
cu cît a fost obținut în condițiile 
unei tehnologii de producere pe cale 
chimică a sodei caustice — prin uti
lizarea calcarului și a clorurii de 
sodiu — inventată cu peste un veac 
în urmă. Cu toate acestea, puritatea 
produselor fabricate este foarte a- 
vansată ; bunăoară, soda caustică 
obținută prin acest procedeu poate 
fi folosită în 80 la sută din dome
niile de utilizare a produsului simi
lar fabricat prin electroliză.

— Tehnologia după care lucrăm 
fiind foarte veche, s-ar putea crede 
că. in timp, i s-au adus /toate per
fecționările posibile — ne-a spus dr. 
ing. Vasile Săvulescu, directorul 
combinatului. In realitate. în ultimii 
ani, pe plan mondial și la noi au 
apărut o serie de noutăți care au 
permis un salt calitativ în activita
tea desfășurată. De fapt, pe baza 
unei strategii de modernizare, cu 
obiective bine conturate în funcție 
de cerințele pieței externe și inter
ne, care au putut fi îndeplinite da
torită măsurilor luate pe fluxul de 
fabricație, am reușit ca. în medie, 
o dată la doi ani să perfecționăm 
atît standardele, cît si fișele tehnice 
de export ale produselor.

— Concret, cum s-a construit stra
tegia calității ?

— Pornind de la obiectivele de 
perspectivă, pentru fiecare an se în
tocmește un cuprinzător program de 
îmbunătățire a nivelului tehnic si 
calitativ al produselor si de valori
ficare superioară a materiilor pri
me. care pentru colectivul nostru 
reprezintă „cartea de conduită". în 
acest program, ponderea o dețin, fi
rește. perfecționările tehnologice, 
dar acordăm egală importantă facto
rului uman. De fapt, căutăm să men
ținem activă starea de creativitate. 
De aceea, a devenit de acum o re
gulă ca fiecare cadru tehnic, ince
pind cu inginerul stagiar si termi- 

ve pentru îndreptarea stărilor de lu
cru negative.

Două sint activitățile prioritare in 
aceste zile, care concentrează forțe
le cele mai mari din unitățile a- 
gricole. Prima se referă la recolta
rea cu prioritate a porumbului, so- 
iei. sfeclei de zahăr și a altor cul
turi pentru eliberarea și pregătirea 
în timp util a suprafețelor desti
nate insămînțării griului. Și a doua, 
tinînd seama de posibilitatea înrău
tățirii vremii, urgentarea recoltării și 
livrării legumelor sensibile la bru
mă. în acest scop s-au luat măsuri 
pentru sporirea considerabilă a for
țelor repartizate la cules, ceea ce a 
asigurat dublarea și chiar triplarea 
capacității de recoltare în toate fer
mele și unitățile specializate culti
vatoare de legume. Cerința este ca 
în următoarele zece zile să fie strîn- 
se toate legumele perisabile.

Cele trei unități agricole — în
treprinderea agricolă de stat, între
prinderea de producerea legumelor 
și cooperativa agricolă — ce aparțin 
de orașul Urziceni — înregistrează 
ritmuri înalte la recoltarea și depo
zitarea producției. Este de notat, ca 
o experiență ce dă bune rezultate, 
modul în care comitetul orășenesc 
de partid sprijină unitățile agricole 
în campania de toamnă. Alături de 
cooperatori, mecanizatori și ceilalți 
locuitori, zilnic, peste 2 500 de oa- 

mult această activita
te. La intervenția co
mitetului județean de 
partid au fost stabi
lite. în fiecare unitate 
agricolă, măsuri pen
tru respectarea rigu
roasă a graficelor sta
bilite. ceea ce a făcut 
ca viteza zilnică de 
transport să crească. 
Prin aplicarea aces
tor măsuri, efectele 
n-au întîrziat să apa
ră. In CUASC Horia, 
spre exemplu, cantita
tea de porumb trans
portată reprezintă 
deja 70 la sută din 
cea recoltată. Printre 
măsurile adoptate mai 
amintim înființarea 
unor baze Intermedia
re de depozitare, bine 
dotate și asigurate, în 
care reprezentanții 
unităților contractante 
și ai celor producătoa
re supraveghează per
manent recolta, asi- 
gurînd condiții cit 
mai bune pentru de
pozitarea acesteia. 
Ampla mobilizare de 
forțe din aceste zile, 
prezența permanentă 
in cimp a specialiști
lor. a activiștilor de 
partid și de stat, spri
jinul efectiv.dat de 
aceștia unităților agri
cole constituie premise 
bune pentru urgenta
rea vitezei zilnice la 
recoltarea porumbu
lui. pentru transpor
tul operativ și fără 
nici o pierdere in 
locurile de depozitare.
Adrian VASILE 
corespondentul 
„Scînteii" 

nind cu directorul, să primească 
spre rezolvare o problemă de per
fecționare tehnologică, soluția pro
pusă cîntărind decisiv în aprecie
rea anuală a activității depuse in 
combinat. Firește, colaborăm fruc
tuos cu specialiștii din cadrul Insti
tutului Central de Chimie, cărora le 
datorăm realizarea unor importante 
modernizări tehnice si tehnologice. 
Și tot o regulă de conduită este im
plementarea rapidă în pcoductle a 
ideilor acceptate.

— Cum reușiți acest lucru, cunos
cut fiind că în practica unor unități 
economice materializarea soluțiilor 
noi întimpină anumite obstacole, in
clusiv de natură financiară ?

— Specific industriei chimice este 
faptul că. în cele mai multe cazuri.

producția nu poate fi oprită oricînd 
pentru a se efectua o perfecționare 
tehnologică. Dar tot tehnologia pre
vede ca, periodic, instalațiile să su
porte reparații capitale, pentru care 
se alocă și fondurile necesare. La noi, 
în combinat, indicația dată de secre
tarul general al partidului ca o dată 
cu reparațiile capitale să se efectue
ze și modernizări se aplică cu cea 
mai mare rigurozitate. Practic, nu 
admitem efectuarea reparațiilor ca
pitale fără modernizări care să de
termine un spor de eficiență : con
sumuri materiale mai scăzute, an- 
duranță mai mare, costuri de între
ținere mai reduse.

lată un exemplu • care Ilustrează 
cum funcționează efectiv „mecanis
mul creativității" in perfecționarea 
tehnologică. Una din impuritățile 
cele mai puțin dorite in produsul fi
nit o reprezintă oxizii de fier, care 
nu provin atît din materiile prime, 
cit din conductele si instalațiile co
rodate. Pe baza ideilor propuse de 
inginerul Grigore Bălintescu. mo
dernizarea răcitorului de gaze de la 
calcinatoare a avut în vedere, prin
tre altele, șl înlocuirea fontei cu 
aluminiu — material despre care 

meni ai muncii de la unitățile in
dustriale și elevi din oraș participă 
la strinsul recoltei. Este vorba, după 
cum ne explica tovarășa Eugenia 
Coman. secretarul Comitetului oră
șenesc de partid Urziceni, de un 
sistem bine organizat încă de la în
ceputul anului. Unităților industria
le din oraș le-au fost repartizate di
ferite suprafețe cu porumb, sfeclă de 
zahăr și alte culturi pe care acestea 
s-au angajat să le lucreze în acord 
global, executind toate lucrările 
pină la strîngerea și depozitarea 
producției și eliberarea lor de res
turile vegetale.

Și în cele două cooperative agri
cole, întreprinderea agricolă de stat 
și fermele I.P.I.L.F. din orașul Fe
tești participă zilnic la cules peste 
2 500 de oameni ai muncii și 4 000 de 
elevi. De altfel, 700 de hectare de 
porumb de la cooperativele „Oc
tombrie Roșu" și Fetești-Gară au 
fost lucrate în acord global, iar pro
ducția a fost strînsă pe mai bine de 
45 la sută din suprafață. Primarul 
orașului Fetești, tovarășul Gheorghe 
Ichim, ne spunea : „La ora actuală, 
la C.A.P. Fetești-Gară sînt prezenți 
Ia recoltarea porumbului 300 de 
muncitori ceferiști. 150 de muncitori 
de la întreprinderea de tricotaje și 
alți 600 de oameni ai muncii de la 
întreprinderile și instituțiile de pe 
raza orașului nostru. Elevii sînt pre
zenți în fermele I.P.I.L.F., la recol
tarea legumelor — tomate și faso
le păstăi, și în fermele viticole de la 
I.A.S., unde se recoltează strugurii 
pentru masă. Zilnic sint recoltate și 
transportate peste 800 de tone de le
gume și fructe în flecare seară, 
membrii biroului orășenesc de par
tid, repartizați pe ferme și unități, 
raportează realizările zilnice.

O importantă problemă in atenția 
organelor agricole trebuie s-o con
stituie recoltarea sfeclei de zahăr în 
toate unitățile agricole în confor
mitate cu programele stabilite de 
comun acord cu fabricile de indus
trializare din Tăndărei șl Urziceni. 
Este nevoie ca mijloacele de trans
port să fie mai bine folosite.

Aurel PAPADIUC 
Mihai V1SO1U 
corespondentul „Scînteii"

VASLUI: Bine
Declanșată mai tlrziu decit în alte 

zone ale țării, recoltarea porumbului 
se desfășoară în aceste zile cu forțe 
sporite și în unitățile agricole din 
județul Vaslui. Timpul fiind foarte 
înaintat, comandamentul agricol ju
dețean a întreprins măsuri de na
tură a impulsiona și mai mult lucră
rile din această perioadă ce consti
tuie cu adevărat vîrf de campanie. 
Comitetul județean de partid, orga
nele agricole urmăresc zilnic cum se 
aplică măsurile luate pentru punerea 
la adăpost a recoltei, intervenind 
prompt acolo unde este necesar. Am 
urmărit cum se desfășoară lucrarea 
in mai multe unități din două con
silii agroindustriale.

La C.A.P. Stănilești din consiliul 
agroindustrial Huși, dis-de-diminea- 
ță. cîmpul era impînzit de oameni. 
Sergiu Bejan, inginerul-șef al uni
tății. ne-a spus că porumbul a fost 
recoltat de pe 120 din cele 465 hec
tare. începuse din plin și recoltarea 
sfeclei de zahăr, urmărindu-se trans
portul acesteia spre întreprinderea 
prelucrătoare. conform graficelor 
stabilite. După culturile tîrzii, aici 
urmează să fie însămînțate cereale 
păioase pe 700 hectare. Ce s-a făcut 
concret pînă acum 7 Mai bine de 500 

pînă atunci se credea că nu poate fi 
folosit in acest scop. Efecte benefice 
s-au obținut si în fabricația internă, 
întrucît se asigură o răcire mai 
bună, redueîndu-se consumurile, dar 
și la beneficiari — producătorii de 
alumină — care pot ridica, la rîndul 
lor. calitatea producției. utilizînd 
sodă cu un conținut infim de oxizi 
de fier.

Se poate spune, așadar, că un con
sum minim de aluminiu creează 
condiții pentru a se obține mult mai 
mult aluminiu de, bună calitate. 
Această măsură. împreună cu altele, 
care au vizat reproiectarea camerei 
focale a calcinatorului, creșterea sta
bilități regimului termic din focar 
și controlul mai riguros al tempera
turii in masa de reacție, a permis 

La Combinatul de produse sodice Govora

să nu mal apară fenomene de coro
ziune intensă, a determinat creșterea 
fiabilității utilajelor și îmbunătăți
rea calității producției. Și. fapt im
portant. datorită unei bune pregătiri 
prealabile, toate aceste modernizări 
se realizează, succesiv. în timpul 
afectat reparațiilor capitale.

Pentru îmbunătățirea calității pro
duselor nu s-a acționat însă numai 
pfentru modernizarea fluxului teh
nologic existent, ci s-a apreciat că 
este util ca in finalul procesului de 
fabricație să se mai introducă o fază 
de eliminare a sărurilor nedorite, 
prin deshidratarea avansată „în cas
cadă". Ce este esențial să fie reținut: 
toate aceste noi măsuri de ordin teh
nic presupun o conducere riguroasă, 
cu mare finețe și precizie a procese
lor de fabricație; cu alte cuvinte, o- 
bligă la o fermă disciplină tehnologică. 
Cerință care se pune cu acuitate 
încă din faza aprovizionării tehnico- 
materiale. Or, din discuțiile purtate 
cu specialiștii din combinat, s-a des
prins concluzia că aici există cele 
mai mari rezerve de ridicare in 
continuare a calității producției. Re
zerve care pot fi puse în valoare 
in primul rînd printr-o mai bună

sălaj , Recuperarea intirzierilor 

la insămințări — cu grijă deosebită 

pentru calitate!
In unitățile agricole 

socialiste din județul 
Sălaj s-a încheiat se
mănatul plantelor fu
rajere, orzului și or
zoaicei, forțele meca
nice și manuale fiind 
concentrate în pre
zent la strîngerea 
recoltei — cu priorita
te a celei de pe su
prafețele ce urmează 
a fi însămînțate cu 
grîu, eliberarea rapidă 
a terenurilor de res
turile vegetale, pregă
tirea patului germina
tiv și grăbirea ritmu
lui la insămînțarea 
griului, lucrare la care, 
in pofida eforturilor 
făcute, se mențin ră- 
mîneri în urmă. Prac
tic, pînă la 26 septem
brie, a fost însămînța- 
tă 40 la sută din su
prafața totală planifi
cată, și 16 la sută din 
cea cu griu. Cele mai 
mari întîrzieri se în
registrează în unități
le agricole din consi
liile unice agroindus
triale Cehu Silvaniei 
și Pericei.

Programul campa
niei de toamnă, elabo
rat de comandamentul 
agricol județean, a 
fost reactualizat cu 
măsuri noi, menite să 
asigure în principal 
creșterea vitezelor la 
însămînțări. Acestea 
vizează în mod deose
bit următoarele aspec
te: restrîngerea activi
tăților în care sînt an
grenate tractoarele la 
cele strict necesare, 
acordîndu-se priori
tate efectuării arături
lor pentru insămințări

In schimb prelungit și 
schimbul al doi
lea, pregătirii terenu
lui și insămînțării pro- 
priu-zise, asigurarea 
tuturor condițiilor ne
cesare realizării unei 
viteze zilnice de cel 
puțin 12 hectare pe se
mănătoare, transfe
rul operativ între uni
tățile din cadrul con
siliilor unice a unor 
utilaje pentru a se pu
tea lucra grupat pe 
suprafețele eliberate.

Instantaneele sur
prinse în cadrul unui 
raid-anchetă între
prins in unități agrico
le din raza consiliului 
unic agroindustrial 
Sărmășag sînt edifica
toare privind mobili
zarea exemplară a 
forțelor umane șl a 
mijloacelor mecanice 
în vederea grăbirii rit
mului lucrărilor. La 
C.A.P. Bocșa, spre 
exemplu — unitate 
care a obținut și in a- 
cest an rezultate bune 
la cultura păioaselor 
— trei aspecte esenți
ale ne-au reținut aten
ția : suprafețele se
mănate deja care fă
ceau dovada unei re
ale și serioase răspun
deri pentru calitatea 
lucrărilor. programul 
detaliat de activitate 
pe ziua respectivă, or
ganizarea si desfășura
rea activității la recol
tarea sfeclei pe o su
prafață pe care urma 
să fie însămînțat griul 
in zilele următoare — 
după cum ne preciza 
Avram Pop. Inginerul- 
șef al cooperativei a-

la cules, dar depănușarea?
dintre ele erau deja eliberate. Meca
nizatorii lucrau la arat și pregătirea 
patului germinativ pe o parte din 
sole. Și in alte unități din acest con
siliu unic se acționează energic, in 
spiritul indicațiilor comandamentului 
agricol județean, de a se strînge cît 
mai repede recolta, a evita pierde
rile și a se însămînța orzul și griul. 
Recoltarea porumbului este mai a- 
vansată în cooperativele agricole Ar
sura. Duda și Drinceni. iar la sfeclă 
se detașau cooperatorii din Lunca Ba
nului

întrebat cum se desfășoară recol
tarea culturilor de toamnă. Mircea 
Uța. președintele consiliului agroin
dustrial Codăești, preciza, pe bună 
dreptate, că doar rezultatele pot con
vinge și de aceea să le lăsăm să 
vorbească. Cine-și organizează bine 
forțele de care dispune și folosește 
gospodărește timpul prielnic are și 
rezultate. Analizînd modul in care 
s-a acționat pînă acum, rezultă că 
mai bine se prezintă situația în 
cooperativele agricole Dănești, Co
dăești și Micl-ești. la porumb, și din 
nou Dănești, la sfecla de zahăr. Ne
corespunzător in același timp șl ine
gal se lucrează în unele ferme ale 
cooperativei agricole Sol ești.

organizare a muncii, prin întărirea 
ordinii si disciplinei.

Unele soluții există și. în măsura 
in care au fost aplicate, și-au do
vedit eficiența. Astfel. în cazul unor 
materii prime de bază s-au întărit ri
goarea și precizia clauzelor din con
tractele economice încheiate cu 
furnizorii, în sensul prevederii, de la 
bun început, a tuturor parametrilor 
tehnici și calitativi înscriși, în do
cumentația de fabricație, precum și 
a metodologiei controlului de recep
ție. S-a trecut Ia întocmirea de do
sare ale furnizorilor. în care se con
semnează fiecare neajuns de ordin 
calitativ constatat în livrările făcute. 
In funcție de aceasta se poate asi
gura o caracterizare obiectivă a se
riozității fiecărui furnizor, pe baza 

căreia se stabilesc atît măsurile co
rective necesare, cît și gradul de se
veritate al controlului de recepție.

Mai mult decit atît, pentru a evita 
transportul inutil al unor materii 
prime, mai ales calcar, s-a organi
zat recepția direct la principalii fur
nizori. Desigur. în acest domeniu 
mai sînt încă multe de făcut, pentru 
că sursele de aprovizionare sint di
verse, iar caracteristicile materiale
lor nu sînt identice.

Tot din punct de vedere organiza
toric, pe Plan intern, deși nu se 
poate vorbi de introducerea unui 
sistem de asigurare a calității în a- 
devăratul înțeles al termenului, se 
remarcă aplicarea unor tehnici și 
metode moderne, caracteristice aces
tuia. Bunăoară, in acest an s-a tre
cut la o organizare mai bună a ac
tivității metrologice. stabilindu-se 
perioadele și regulile de etalonare 
și verificare a mijloacelor de măsu
rare. elaborîndu-se un program de 
control metrologic in secții, care in
clude și acordarea asistentei tehnice 
de specialitate. Gestiunea calității 
este aplicată ca un instrument util 
pentru asigurarea calității și optimi
zarea costurilor implicate de a- 
ceasta. 

gricole de producție. 
La C.A.P. Șamșud, 

de pe o parcelă de 
42 hectare erau re
coltați cartofii, nume
roși cooperatori și 
elevi fiind prezenți 
acum la sortat și Ia 
strîngerea resturilor 
vegetale, făcind loc 
discurilor care pregă
teau terenul ce urma 
să fie însămînțat tot 
cu grîu. Aceeași am
plă mobilizare și la 
C.A.P. Sărmășag. Fapt 
este că în între
gul județ se lu
crează zi și noapte la 
aratul și pregătitul te
renului, deosebit de 
eficace dovedindu-se 
a fi măsura stabilită 
de comandamentul a- 
gricol județean ca 140 
mecanizatori care-și 
desfășoară activitatea 
în alte sectoare și 
290 elevi de la școlile 
profesionale să vină 
în sprijinul campa
niei agricole în aceste 
zile.

Cu toate acestea, 
vitezele atinse la pre
gătitul terenului — 
2 730 hectare pe zi și 
1 900 hectare la insă- 
mîntări — nu sint încă 
la nivelul celor pla
nificate. impunindu-se 
din partea conduceri
lor unităților, meca
nizatorilor, specialiș
tilor cu deosebire din 
unitățile mai rămase 
în urmă, măsuri care 
să conducă Ia grăbi
rea ritmului.
Euqen TEGLAȘ 
corespondentul 
„Scînteii"

Aceste constatări, cît șl situația 
operativă de la direcția agricolă ara
tă totuși că. pînă luni seara, po
rumbul a fost recoltat de ne 
38 420 hectare, ceea ce reprezintă 
54 la sută din suprafață, dar din 
aceasta numai trei sferturi depă- 
nușată și pusă la adăpost. Că este 
posibil să se realizeze mal mult ne 
confirmă si rezultatele unor unități 
care, organizîndu-și cu multă răspun
dere și judicios munca, au recoltat 
pină acum suprafețe cu mult peste 
media județului. între acestea se nu
mără unitățile de stat și Cooperatiste 
din consiliile agroindustriale Dimitrie 
Cantemir, Fălciu, Negrești. Huși și 
Murgeni. care depășesc constant vi
teza zilnică, transportă operativ po
rumbul la fondul de stat si cel de 
furaje și creează front de lucru trac
toarelor. Exemplul acestora se 
cere urmat de îndată si de unită
țile din consiliile agroindustriale 
Ivănești. Tătărani. Crasna. Ștefan 
cel Mare. Puiești. Zorleni, unde este 
necesară o mal mare concentrare de 
forte la cules.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii" /

Esențial pentru asigurarea unei 
înalte calități rămîne insă factorul 
uman. Desigur, acțiunile de ridicare 
a calificării profesionale, de întărire 
a ordinii și disciplinei tehnologice, 
care se desfășoară în acest combi
nat. sint judicios gindlte si aplicate, 
constituindu-se într-o experiență 
care ar merita în sine să fie pre
zentată. Totuși, există o problemă 
care trebuie mal bine soluționată : 
datorită specificului fabricației, in 
combinat se utilizează un mare vo
lum de manoperă pentru activități 
auxiliare sau de transport intern. 
Pînă acum s-a reușit asigurarea 
unui grad de mecanizare și automa
tizare de 74 la sută. în 1988 prevă- 
zîndu-se măsuri pentru creșterea a- 
cestuia cu încă un procent. Efortu
rile în acest domeniu se cuvin însă 
intensificate. întrucît creșterea gra
dului de mecanizare și automatizare 
are efecte pozitive nu numai pe 
planul creșterii productivității mun
cii și al ușurării muncii fizice, ci și 
pe cel al ridicării calității produse
lor. prin evitarea oricărei impurifi- 
cări sau degradări ale materialelor.

Și. în final, o veste de ultimă oră 
pe care ne-o comunică directorul 
combinatului : „Pentru cea din urmă 
șarjă de site moleculare — produs 
deosebit de pretențios, dar de mare 
valoare economică, pe care îl fa
brică numai două firme in lume — 
livrată la unul din marile combina
te petrochimice din tară am primit 
confirmarea că întrunește parame
tri tehnici și calitativi mondiali. Este 
un fapt pe care toți îl așteptam cu 
înfrigurare, după o perioadă de in
tense căutări și încercări, în care a- 
portul hotăritor l-a avut colectivul 
de specialiști condus de inginerul 
Eugen Diaconescu, intr-o strinsă și 
rodnică colaborare cu cercetători de 
la Institutul de cercetări și proiec
tări în petrochimie Ploiești, sub în
drumarea Institutului Central de 
Chimie. Cu aceasta, profilului nos
tru de fabricație i se deschide o nouă 
perspectivă, avem șansa de a spori 
substanțial valoarea, eficiența mun
cii sociale încorporate în producția 
combinatului".

Corneliu CARLAN 
Ion STANC1U
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
—program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

Lo dezbaterea de azi participă conf, univ. dr. Nicolae lotreanu, lec
tor univ. dr. Ion Zară de la Academia de ștudii social-politiee și dr. 
Constantin Stroe.

NICOLAE LOTREANU : Ampla 
dezbatere care are loc in prezent in 
întregul nostru partid și in întreaga 
societate a Tezelor pentru plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român vizează în mod 
prioritar aspectele practice, efective 
ale perfecțioinării in continuare a 
organizării și conducerii vieții eco- 
nomico-sociale, a muncii organizato
rice și a celei ideologice și politico- 
educative. Se evidențiază astfel încă 
o dată la scara acțiunii sociale prac
tice adevărul că întrepătrunderea 
armonioasă a dezvoltării forțelor de 
producție cu afirmarea unei concep
ții înaintate despre lume 81 viață re
prezintă unul din obiectivele centra
le ale perfecționării continue a noii 
societăți.

In măsura în care conștiința so
cială reflectă cerințele reale ale dez
voltării sociale, ea stimulează aceas
tă dezvoltare, se transformă intr-o 
puternică tortă a 
progresului so
cial. Acest ade
văr cu valoare 
generală este pro
bat astăzi in so
cietatea noastră 
Ia scară de masă 
prin acțiunile si 
inițiativele care 
se înfăptuiesc in 
această perioadă 
în toate organiza
țiile de partid, în 
toate colectivele 
de muncă în spi
ritul orientărilor 
conținute in ex
punerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din 29 aprilie. 
Dezbaterile desfășurate pînă acum 
au evidențiat in fiecare colectiv in 
parte noi căi și direcții de aețiune 
care constituie deja in prezent prio
rități ale muncii politice in colecti
vele respective și in întreaga noas
tră societate. După cum este cunos
cut. au fost și sint revăzute in a- 
ceastă perspectivă toate programele 
muncii politico-educative în fiecare 
instituție cu funcții educative, pre
cum și la fiecare nivel de organi
zare a activității economico-sociale.

Angajarea socială conștientă devi
ne in aceste condiții o formă supe
rioară a valorificării personalității 
fiecărui membru al societății, a eli
berării energiilor umane. O aseme
nea afirmare a rolujul conștiinței 
este una dintre prioritățile — recu
noscute sau nu — ale dezvoltării so
cietăților contemporane. Orientarea 
tuturor mijloacelor de care dispune 
societatea in vederea dezvoltării 
multilaterale a societății si afirmă
rii plenare a personalității șe înfă
țișează aici ca un proces esențial în 
evoluția conștiinței sociale.

ION ZARĂ : Rolul determinant al 
existenței sociale, al forțelor Și re
lațiilor de producție nu Înseamnă 
desigur marginalizarea elementelor 
de conștiință. Conștiința nu este ci- 
tușl de puțin un epifenomen al vie»

t rea ga activitate politico-educativă 
din societatea noastră se afirmă ca 
o susținută pledoarie pentru om, 
pentru afirmarea sa liberă intr-un 
cadru social favorabil împlinirii sale. 
Omul nou pe care îl formează astăzi 
societatea noastră este un om cu o 
experiență socială bogată, cu un ni
vel mereu mai înalt de pregătire 
profesională și culturală, care să 
poată participa in cunoștință de cau
ză la întreaga viață, economică și 
socială, să poată răspunde cu com
petență și spirit revoluționar la în
treaga problematică ce preocupă co
lectivul din care face parte. Aces
tea sint, iată, calitățile concrete pe 
care trebuie " 
rind cei aleși să reprezinte 
colectivului in consiliul 
muneii.

NICOLAE LOTREANU 
nirea aspirațiilor tuturor 
nu este, fără îndoială, nici in socia-

să le aibă în primul 
opinia 

oamenilor

: Impli- 
oamenilor

terii prime, energie, combustibil ex
primă. de asemenea, rezultate șl 
deziderate permanente ale muncii 
educative. în această direcție, ini
țiativele desfășurate in si prin co
lectiv presupun nu o dată remode- 
larea mentalităților morale. O sem
nificație deosebită o au. de pildă, 
autogestiunea economică și auțocon- 
ducerea muncitorească. asumarea 
efectivă a răspunderii colectivelor de 
oameni ai muncii fată de buna gos
podărire a acelei părți din avuția 
națională încredințată lor.

Creșterea importantei activității 
politico-educative în etapa actuală, 
proiectarea științifică a înaintării 
României pe noi trepte de progres 
economic și social. înfăptuirea tot 
mai fermă a principiilor eticii si 
echității socialiste, afirmarea plenară 
a trăsăturilor omului nou fac tot 
mai necesară raportarea programati
că a transformărilor 
din societatea noastră 
pe care l-a avut si îl 
nouă, socialistă.

ION ZARĂ : Este _____ , .
deplin probat de viață acela că as-

revoluționare 
la rolul activ 
are conștiința

un adevăr pe

lor de producție nu-și transferă 
direct efectele in viața socială prin 
simplul fapt că se produc. Oamenii 
semnifică posibilitățile pe care le re
prezintă lucrurile pentru viața lor șl 
le valorifică in cadrul unor relații 
sociale pe care tot ei le produc, luînd 
aceste posibilități ca bază pentru 
munca și activitatea lor.

Apariția și dezvoltarea unei noi 
conștiințe se realizează tocmai pe 
această bază ; un rol decisiv are insă 
educația instituită ca activitate so
cială conștientă și continuă. Forma
rea conștiinței revoluționare nu este 
rezultatul vreunui automatism so
cial. Intervenția social-edueativă este 
aici hotâritoare pentru a crea o pun
te intre munca și viața nemijlocită 
a oamenilor, pe de-o parte, și sensu
rile fundamentale ale acestei munci 
și acestei vieți, pe de altă parte. 
Educația constituie forma prin care 
instituțiile sociale comunică aceste 
sensuri, prin influentă ideologică 
explicită.

Ca relație socială, mesajul educa
tiv are el însuși 
intenționalitatea

CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ
un puternic factor de progres

al societății noastre
lism. efectul automat al proceselor 
social-economice. Uneori tendințele 
obiective ale acestor procese sint as
cunse Înțelegerii imediate de tulbu
rarea pe care o mai pot produce di
ferite experiențe individuale alienate 
sau alienante. Dar constituirea și 
asumarea personalității proprii im
plică o responsabilitate de care ni
meni nu poate fi absolvit.

Trăsăturile omului nou ni se dez
văluie. inainte de toate, in 
atent și aprofundat al 
reale, mereu 
indivizilor si 
abia apoi in 
vele morale. __ ,. ... ___.___
tjvitățil, pe care le deține personali
tatea. se prefigurează fie trăsăturile 
omului viitorului, fie un posibil recul 
moral. Spațiul dintre eu și noi nu 
poate fi umplut deeît în armonizare 
reciprocă și creativă pentru a putea 
produce unitatea — vie și esențială 
— a cursului dezvoltării noii socie
tăți, In acest spațiu se dezvăluie 
acele trăsături care converg spre îm
plinirea celui mai tulburător, poate, 
ideal al epocii socialiste — realizarea 
omului nou.

ION ZARA : Tocmai fn acest sens, 
documentele partidului nostru subli
niază cerința dezvoltării si mai pu
ternice a spiritului revoluționar, 
înarmării comuniștilor, activului și

studiul 
tendințelor 

in schimbare din viața 
grupurilor umane si 
ideologie sau imperati- 
Aici. în retortele crea-

Si s&H un KT SnsWuUv, , cadrelor cu concepția revoluționară, 
esențial, specific, relevant, pentru materialist-dialectica si istorica. In 
activitatea . social-umană in gepere, “♦=— «'•♦'•‘■i» <m-
Marx arăta că fără activitatea vie. 
conștientă a omului care „însuflețeș
te?, pune in valoare mijloacele de 
producție, acestea ar rămine niște 
„materiale moarte", pradă ruginii 
și descompunerii.

Astăzi, în multe domenii ale ac
tivității umane nu o dată domină 
mentalitățile tehnice, pragmatismul, 
eficiența și interesul economic. Și a- 
cestea au dus, nu o dată, la margi
nalizarea vieții spirituale și la în
străinarea omului. Opus acestor per
spective unilaterale, deformante, in-

aceasța constă în etapa actuală im
portanta. covirșitoare a activității 
politico-educative, chemată să devi
nă o puternică forță în unirea 
eforturilor oamenilor muncii, ale în
tregului popor in realizarea obiecti
velor actualului cincinal, in fiecare 
unitate de producție, de către fiecare 
formație de lucru.

CONSTANTIN STROE : Discipli
na in muncă, grija tuturor si a fie
căruia in parte pentru folosirea de
plină a capacităților de producție, 
pentru Îmbunătățirea calității pro
duselor, pentru economisirea de ma-

tăzi conștiința responsabilității pro
prii poate determina stimularea crea
tivității sociale, realizarea obiective
lor înscrise in programele de dez
voltare. Experiența arată că numai 
prin acțiuni și inițiative hotărite, in 
care să se dea dovadă de inteligen
ță, curaj și, desigur, competență, se 
pot rezolva problemele, se pot de
păși greutățile. Altminteri se pune 
problema ce forță morală inspiră 
aceia care se pling ei înșiși în fața 
celorlalți oameni, se dau primii in 
lături de la greu, care-și justifică în 
fel și chip, inclusiv prin autocritică 
formală, neputința ?

Numai prin capacitate profesiona
lă, științifică se pot asigura o ac
tivitate de producție de înaltă per
formanță, funcționarea la un nivel 
superior a tuturor unităților, cu alte 
cuvinte, se poate îmbogăți calitatea 
muncii și vieții oamenilor. în unele 
locuri, in loc de a se proceda 1a or
ganizarea muncii pentru căutarea 
unor soluții și răspunsuri la proble
mele noi care apar, se stă în expec
tativă, se amină rezolvarea unei pro
bleme sau alteia. întotdeauna insă 
un creator autentic este de admirat 
nu pentru că i s-au creat condiții 
ideale de muncă, ci pentru că in con
dițiile date a dovedit că se poate 
realiza ceva de valoare, în ciuda ce
lor care se plîng de lipsa de con
diții și care nu fac nimic pentru a 
le ămeliopa sau a le schimba.

NICOLAE LOTREANU : Aici, nici
odată nu se poate spune că am făcut 
suficient, că nu mai sint rezerve, că 
investiția educativă a societății a 
fost pe măsura transformărilor pe 
care le așteptăm. Resursele umane 
se pot considera ca inepuizabile în 
măsura in care se asigură, prin edu
cație inainte de toate, transformarea 
continuă a atitudinilor oamenilor în 
raport cu schimbările din societate. 
Resurse noi iși găsește omul in con
diții noi. Dar transformarea oricît 
de profundă a relațiilor economice, 
dezvoltarea oricit de înaltă a forțe-

un caracter politic : 
sa vizează angaja

rea pe o anumită 
cale în raporturi
le sociale și in 
activitatea prac
tică. 

CONSTANTIN 
STROE : Rapor- 
tind activitatea 
ideologică la exi
gentele actuala, 
se desprinde ne
cesitatea de a 
imprima muncii 
politico-educative 
un mai pronunțat 
caracter concret, 
combativ. forță 
sporită de con

vingere. capacitatea de mobili
zare și organizare. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia in acest 
cadru cerința de a face ca „fiecare 
unitate economico-socială să devină 
un puternic centru, o cetate a pro
ducției. dar și o cetate a educației 
și culturii, o cetate a luptătorilor re
voluționari pentru construcția socia
lismului și comunismului".

Bineînțeles, sarcina principală a 
unui colectiv de muncă rămine cea 
productivă, dar aceasta nu se poate 
realiza in afara funcțiilor ce defi
nesc esența profund umanistă a re
lațiilor sociale pe baza cărora ea fi
ințează. Tocmai în această calitate 
ele oferă un cadru deosebit de favo
rabil acțiunii politico-educative, nor
melor și valorilor colectivismului. 
Pentru că, pe de o parte. întreprin
derea oferă „spațiul social" de valo
rificare practică a valorilor și atitu
dinilor morale, printre care cele ele 
colectivismului se află la loc de 
frunte. Atașamentul față de secție, 
uzină, față de colectivul mare al în
treprinderii merge pînă acolo incit 
fiecare ajunge să privească adpst co
lectiv ca pe o „mare familiă" pe 
oare trebuie să o respecte, in care 
să se integreze și ale cărei cerințe 
să le îndeplinească. Oamenii încear
că pe bună dreptate sentimente de 
mindrie. satisfacție și mulțumire su
fletească atunci cind Întreprinderea, 
uzina, secția în care lucrează ocupă 
un loc fruntaș.

Realizarea tuturor programelor de 
dezvoltare ale etapei actuale, afir
marea cu tot mai multă putere a ro
lului partidului de forță politică 
conducătoare a întregii națiuni pre
supun de aceea ridicarea la un nivel 
superior a activității ideologice des
fășurate de partid, de organele și 
organizațiile sale.

Dezbatere realizată de 
Ioan STANESCU

Timpul liber-un timp al culturii, 
al distracției civilizate, educative
Sîmbătă și duminică: în toată țara ample manifestări 

destinate recreării oamenilor muncii
GALAJI: Calitatea, atractivitatea

— „oaspeți" permanent!
„Balul de sîmbătă seara" 

s-a desfășurat ip foaierul 
Centrului de cultură și 
creație „Cintarea Româ
niei" din Galați, Organiza
torii au agrementat seara 
de dans cu numeroase ma
nifestări cultural-distracti- 
ve : secvențe din programe 
ale brigăzilor artistice (de 
la întreprinderea de navi
gație fluvială NAVROM 
Galați și întreprinderea de 
ambalaje metalice Tecuci), 
concursul „Cine știe cîștigă". 
concursuri și demonstrații 
de dans (cu formația de 
dans tematic a Combina
tului siderurgic Galați), 
parada modei (cu sprijinul 
cooperativei „Progresul" 
din localitate), concurs „cu 
mască și fără mască", mo
mente vesele, epigrame 
(autor : Paul Dumitrescu), 
maxime și cugetări și. evi
dent, muzică in compania 
soliștilor și orchestrei 
„Rapsodia Dunării" a in- 
stituției-gazdă, care au ofe
rit muzică ușoară, popu
lară și romanțe. Evident, 
un asemenea program a- 
tractiv a făcut ca invitații
le — emise de biroul exe
cutiv al consiliului jude
țean al sindicatelor — să 
fie onorate integral. Aceas
tă inițiativă excelentă ar fi 
de dorit să se repete — poa
te și la nivelul marilor în
treprinderi gălățene — și cu 
invitați mai numeroși din 
j-indul fruntașilor in pro
ducție, al tinerilor.

O altă interesantă acțiu
ne de petrecere a timpului 
liber s-a desfășurat simbă- 
tă 24 și duminică 25 sep
tembrie la Tecuci : sărbă
toarea cîntecului și dansu
lui popular „Cintă de ră
sună lunca", manifestare 
cultural-artjstică tradițio

nală aflată acum Ia a 20-a 
ediție. Organizatorii — co
mitetul județean de cultu
ră și educație socialistă și 
consiliul municipal de edu
cație politică și cultură so
cialistă Tecuci — au invitat 
artiști și formații din nu
meroase județe. Programul 
a cuprins un simpozion 
„Mesajul umanist, revolu
ționar si patriotic al Festi
valului național «Cintarea 
României»", vernisajul unor 
expoziții de fotografii, o 
masă rotundă La întreprin
derea de producere și in
dustrializare a legumelor și 
fructelor, o gală de filme 
documentare, precum si un 
spectacol susținut de An
samblul folcloric „Doina 
Șiretului" din Tecuci și de 
formații din Botoșani, Vas
lui și Suceava. Sărbătoarea 
populară a continuat pe 
parcursul întregii zile de 
duminică. Dimineața s-a 
desfășurat o „paradă a 
portului șt dansului popu
lar" cu participarea forma- 
țiior artistice din județele 
invitate, iar apoi, in parcul 
„1 Mai", in fața a mii de 
spectatori, a avut loc spec» 
tacolul-eoncurs — susținut 
de formațiile, ansamblurile 
și soliștii participanți la a- 
ceastă acțiune. Subliniem 
caracterul de masă al ma
nifestării, faptul că — prin 
această sărbătoare a cînte
cului și dansului popular 
— oamenilor muncii din 
Tecuci li s-au oferit reale 
momente de satisfacție și 
destindere. organizatorii 
meritînd cu adevărat feli
citări.

Dan PIAESU 
corespondentul „Scînteii"

să ne precizeze că „la se
rile cultural-educative vin 
peste 1 000 de tineri și ne 
străduim să le oferim pro
grame variate, de bună 
calitate, in alcătuirea că
rora propunerile lor se află 
pe primul loc, ceea ce asi
gură succesul și implicit o 
participare din ce in ce 
mai mare. La aceste seri 
invităm fruntași in între
cerea socialistă, care le

SATU MARE:

prezintă tinerilor experien
ța lor de muncă și viață, 
juriști, doctori, cadre di
dactice, pe membrii cena
clurilor literare din oraș, 
care susțin recitaluri de 
poezie din creația proprie 
sau din cea clasică și con
temporană".

Stelian CH1PER 
corespondentul „Scînteii"

Manifestări
pe gustul tuturor

RÎMNICU SĂRAT: Cintecul și poezia 
pentru toate virstele

Ne afl&m la începutul unui an de 
studiu, după un an in care munca 
studenților de la Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" poate 
li urmărită, concret, o dată cu expo
zițiile care domină pereții atelierelor, 
revărsindu-se și asupra spatiilor din 
jur. Discuția noastră cu pictorul 
Constantin Blendea. decanul Institu
tului de arte plastice, a pornit 
de la aspectul funcțional al lucrări
lor realizate în cadrul acțiunii de in
tegrare a învățămîntului cu cerceta
rea și activitatea productivă.

— Integrarea, ne spunea Con
stantin Blendea, este Ia fel de 
importantă ca și pregătirea, formarea 
într-un domeniu sau altul a studen
ților in cadrul institutului. Integra
rea este ca o oglindă a acestei pre
gătiri in raport cu colectivitatea, cu 
societatea. O oglindă în care se re
flectă, concret, cerințe ce trebuie să 
coincidă cu nivelul, cu stadiul ac
tual de dezvoltare al României con
temporane, cu imaginea tării si a 
oamenilor ei atît de pregnant, me
morabil prefigurată de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cuvintarea 
rostită cu prilejul deschiderii noului 
an de invățămint. Up an în care tre
buie să facem mai mult spre a pre
găti tineri cu un înalt orizont de 
cunoștințe culturale, științifice, la 
nivelul actual al cunoașterii uma
ne. Ca și in alte domenii, ea 
si în știință sau in tehnică. Insti
tutul de arte plastice are, pe lingă 
activitatea cu caracter produc
tiv, sarcini importante și Pe pla
nul pregătirii teoretice. Și pentru a 
mă referi la acest domeniu, ar tre
bui să subliniez faptul că unele din 
lucrările de diplomă ale anului trecut, 
la secția de muzeologie, de exemplu, 
sint adevărate contribuții teoretice in 
probleme ca „ideea de muzeu de artă 
In conștiința națională românească" 
sau „probleme contemporane ale 
designului și contribuția designerilor 
români din ultimii zece ani". Aș 
sublinia, de asemenea, importanța 
pregătirii complexe a studenților in 
vederea rezolvării diferitelor pro
bleme care se ivesc de-a lungul ac
tivității lor concrete. Mă refer la 
însușirea temeinică a datelor profe
siunii in cadrul unor cursuri care 
urmăresc, teoretic și practic, tehnici
le. tehnologiile specifice artelor plas
tice și decorative, cursuri in cadrul 
cărora lectori ca Liviu Lăzărescu 
(pentru secția pictură) sau Florin 
Mitroi (pentru secția muzeologie) 
contribuie la aprofundarea unor cu
noștințe deosebit de utile pentru În
treaga activitate ulterioară a absol
venților.

— Cum se conturează, tn cadrul 
institutului, preocuparea de a stabili 
raporturi armonioase, stimulative in
tre creație și mediul în care se des
fășoară viața cotidiană ?

— Importantă și, desigur, mal 
spectaculoasă este integrarea în Ca
drul unor secții ce au o aplicabili
tate foarte concretă. Mă refer la sec- 

de artă monumentală. Esențiale

sint, aici, două aspecte : pe de o 
parte, recuperarea și valorificarea 
patrimoniului national, iar, pe de altă 
parte, realizarea unor lucrări de artă 
monumentală care aparțin ambianței 
cotidiene fie din punctul de vedere 
al amplasării, fie al tematicii con
temporane abordate. în cadrul secției 
de artă monumentală, un rol deose
bit îl au, in ceea ce privește primul 
aspect al integrării, restaurările, 
întreaga echipă de studenți este 
alcătuită din viitori specialiști 
care dețin datele documentării teh; 
nice de la materialele folosite pinâ 
la complexe probleme de tehnologie 
și istoria artei. Conștiința unui res
taurator trebuie să fie -ca aceea a 
unui medic care diagnostichează. Lu
crarea ce urmează să fie restaurată 
e ca un bolnav care trebuie salvat,

țioasele săli ale Casei de cultură din 
Slobozia, la vernisajul unei cuprin
zătoare expoziții. Era o manifestare 
care dovedea că studenții au lucrat 
mult, că deplasarea la C.A.P. Ograda 
și contactul direct cu realitățile satu
lui românesc au fost fertile pentru 
creația lor. Cum vor fi continuate 
aceste acțiuni ?

— Nu numai la Ograda, dar și la 
Peștișani sau la Mangalia, la Amara 
sau Deva studenții au făcut dovada 
unei bune însușiri a cunoștințelor ar
tistice. Practica productivă desfășu
rată în condițiile concrete ale unui 
sat sau pnei întreprinderi industriale 
ne-au dat deosebite satisfacții, pen
tru că s-a observat în aceste condi
ții o mai bună înțelegere de către 
studenți a realităților, o mai precisă,

Practica productivă 
a studenților-acțiune de 9 9
amplă implicare socială

Iar specialistul trebuie să știe exact 
ce are de făcut pentru a interveni 
eficient și a-i prelungi viața. 
Unii restauratori, mai puțin 
avizați și, din păcate, dornici 
de ciștiguri mai mari, se anga
jează să lucreze concomitent pe mai 
multe șantiere, uitînd că asta nece
sită timp și mai ales răbdare, iar 
lucrul făcut în pripă este cel mai 
dăunător. In această situație, cred că 
școala are un cuvint foarte impor
tant de spus, întrucît absolvenții sint 
pregătiți practic prin acțiunea de in
tegrare, pe șantiere de restaurare, 
pentru a face față unor dificultăți 
variate. S-au făcut și vor continua 
să se facă lucrări de calitate pe șan
tierele de ia Curtea de Argeș și Lă- 
zarea, la importante monumente din 
țară, sub conducerea unor specialiști 
ca Ovidiu Boldura, Dan Mohanu și 
Nicolae Sa va. In ceea ce privește cel 
de-al doilea aspect, al activității din 
cadrul secției de artă monumentală, 
integrarea s-a concretizat in realiza
rea unor lucrări de mare amploare : 
mozaicuri, fresce pentru diferite spa
ții sociale, Lucrările de diplomă ale 
studenților au constituit realizări re
marcabile, fie că este vorba de Spi
talul de urgență, de Casa de cultură 
din Slatina, de muzeul din Adam
clisi, de ferma „30 Decembrie", de 
monumentul de la Mateiaș, pentru a 
da doar citeva exemple de creații 
realizate sub îndrumarea unor pro
fesori ca Vasile Celmare, Ion StendI, 
Petre Achițenie, Simona Vasiliu 
Chintilă.

-» La sfirsitul practicii productive a 
unuia din anii trecuți asistam, în spa-

mai aplicată tendință a lor de a le 
urmări și transpune artistic. în ca
drul secțiilor de pictură, sculptură 
sau grafică, integrarea se face în 
mare măsură și prin lucrări realizate 
în ateliere in perioada rezervată stu
diului. Aici, lucrurile trebuie mai 
bine nuanțate și înțelese, intrucît un 
studiu, o natură statică, o compozi
ție pot deveni bunuri cu valoare de 
circulație, lucrări autonome aprecia
te ca atare și uneori valorificate prin 
intermediul expoziției cu vinzare a 
institutului nostru. Se desfășoară in 
aceste ateliere un proces continuu de 
perfecționare care se desăvîrșește 
apoi prin practicile de producție și 
documentare realizate in diferite 
zone ale țării, în contact direct cu 
realitățile vieții. Integrarea capătă 
astfel substanță prin cunoașterea, 
noilor realizări, dar și a monumente
lor vechi, prin perceperea pulsului 
direct al vieții, prin studiul mai 
aprofundat ai folclorului românesc.

— Cum a fost adaptată pregătirea 
studenților la noile cerințe de diver
sificare și modernizare a produselor, 
de valorificare superioară a materii
lor prime, de aplicare a unor tehno
logii moderne capabile să confere 
creațiilor însușiri funcționale supe
rioare ?

— Atit secția de design, cit și ace
lea de textile-tapiserie, ceramică- 
sticlă-metal sau scenografie iși des
fășoară acțiunea de integrare direct 
în producție. Sint secții care pregă
tesc viitori specialiști, capabili să 
proiecteze și să execute in material 
definitiv lucrări dintre cele mai va
riate. Legătura CU beneficiarul este

cel mai bine realizată in cadrul In
stitutului nostru de către secția 
design. In cadrul atelierelor acestei 
secții se realizează o întreagă gamă 
de lucrări, de la schița de proiect la 
proiecte și machete de diferite di
mensiuni pină la scara 1 : 1. O notă 
aparte a lucrărilor realizate aici o 
dă faptul că machetele ating un grad 
de competitivitate foarte ridicat. Din
tre realizările mai recente aș aminti 
contractele cu întreprinderea de 
autocamioane Brașov, prin care se 
realizează machete pentru cabine de 
autocamion, machete pentru autouti
litară. borduri de autocamioane. Aș 
aminti, de asemenea, proiectele des
tinate amenajării spațiilor de joacă 
pentru copii din parcuri ale orașului 
București.

In domeniul textilelor se realizea
ză, in laboratoarele secției, proiecte 
și lucrări pentru decorarea Interioa
relor sau vestimentație, în tehnica 
imprimeurilor sau a contexturilor. 
Au fost realizate tapiserii care deco
rează azi importante întreprinderi și 
instituții românești, au fost realizate 
copii după tapiserii clasice sau nu
meroase alte lucrări valorificate prin 
expoziția cu vinzare. Cea mai re
centă realizare, la care am participat 
direct, supraveghind și îndrumînd 
desfășurarea lucrului, a fost o tapi
serie monumentală pentru municipiul 
Slobozia, „Podurile dunărene" — 
realizată in cadrul secției de tapi
serie, sub îndrumarea profesoarei 
Maria Mihalache. Multe alte lucrări 
de tapiserie, panouri decorative im
primate, prototipuri industriale de 
metraj pentru decorații de interior, 
contexturi i-au pregătit pe studenți 
în vederea integrării lor în industrie, 
pentru a fi la înălțimea menirii lor 
și a ridica nivelul creației industria
le. In cadrul acestei acțiuni, tovarășa 
profesoară Ecaterina Teodorescu, 
rector al institutului nostru, a avut 
un rol deosebit, întrucît an de an a 
realizat cu studenții lucrări de reală 
calitate artistică. O mențiune spe
cială se cuvine creației vestimentare 
— sector inițiat și condus de artista 
decoratoare lector Leontina Maila- 
tescu. Absolvenții acestei secții fac 
cu cinste față creației de prototip- 
unicat. Mulți dintre ei au realizări 
evidențiate în manifestări interna
ționale.

Și teatrele așteaptă, desigur, de la 
viitorii specialiști în scenografie in
terpretări ingenioase, rezolvarea unor 
complexe probleme de decor și 
costum. Eficiență înseamnă și în 
acest caz pregătire atentă, răspuns 
concret la cerințele teatrelor. televD 
ziunii, centrelor de cultură și crea
ție „Cintarea României" — așa cum 
o ilustrează lucrările de diplomă rea
lizate sub îndrumarea lectorului C. 
Albani pentru și în colaborare cu 
I.A.T.C. și Teatrul Național. Eficien
ță înseamnă, referitor la activitatea 
întregului nostru institut, răspuns 
concret la cerințele tot mai mari de 
civilizație și progres ale societății 
noastre contemporane.

Străvechea așezare de pe 
malul sting al riului Rim- 
nicu Sărat, atestată docu
mentar la 8 septembrie 
1439, și-a depășit de mult 
condiția de „oraș al pensio
narilor". ieșind complet re
născută din categoria 
.Jocurilor unde nu se în- 
timplâ nimic". Cei peste 
37 000 de rimniceni și-au 
transformat orașul lntr-o 
așezare modernă, demnă 
de împlinirile civilizației 
noastre socialiste. Din cei 
peste 19 000 de oameni ai 
muncii ocupați in industrie 
12 000 sint tineri. Iată un 
argument serios pentru ca 
după orele de muncă inten
să acestora să le fie asi
gurate și momentele de des
tindere în cadrul unor ma
nifestări variate. Mai intii 
însă, duminică dimineață, 
pe foarte mulți din acești 
tineri i-am găsit in haine 
de lucru pe Strada Mare, 
în centrul orașului, dind 
un substanțial ajutor con
structorilor la lucrările de 
sistematizare pe verticală. 
De asemenea, tineri și 
virstnici participau la gos
podărirea și înfrumusețarea 
parcurilor, a spațiilor de 
joacă și a zonelor de agre
ment din apropierea ora
șului. Peste 7 000 de oa
meni ai muncii, majoritatea 
tineri, s-au aflat la locuri
le lor de muncă, in unită
țile economice, transfor- 
mînd duminica într-o zi-re- 
cord pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor 
asumate in întrecerea so

cialistă pe 1988, zi ale că
rei rezultate s-au materia
lizat în realizarea unei 
producții-marfă industriale 
in valoare de peste . 6 , mi
lioane lei și onorarea cu 
5 zile mai devreme a unor 
comenzi de export,

După-amiază ne-am re- 
Intilnit cu foarte mulți din
tre acești tineri la cochetul 
club al tineretului, centrul 
de cultură și creație „Cin
tarea României", la biblio
tecă sau in bazele sportive 
și parcurile din oraș. După 
o zi-record la muncă pa
triotică și în producție, 
seara cult«rral-educativă 
găzduită de cele două in
stituții a înregistrat un re
cord de participare. „După 
cum ați văzut — ne spune 
tovarășa Viorica Olteanu, 
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Rimnicu Să
rat al U.T.C. — spatiile de 
dans, deși destul de largi, 
au devenit in unele mo
mente neîncăpătoare. Bine 
pregătite, atractive și in
structive. aceste seri nu se 
reduc doar la dans, ci cu
prind momente diverse, din 
care se poate învăța. De 
altfel le organizăm in co
laborare cu organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi și, 
bine popularizate, ele sint 
veritabile și atractive invi
tații cărora le dau curs 
foarte mulți tineri în o- 
rele lor libere.

Directorul centrului de 
cultură și creație „Cin
tarea României", prof. Eu- 
sebiu Semionovici, a ținut

Centrul de creație și cul
tură „Cintarea României" 
din municipiul Satu Mare 
are o recunoscută vocație 
in organizarea unor mani
festări educativ-distractive 
și instructiv-formative pen
tru tineretul din unitățile 
economico-sociale și școli
le localității. Este suficient 
să amintim citeva din ac
țiunile cu caracter periodic 
sau permanent care jalo
nează programele acestui 
primitor și generos lăcaș 
al culturii. Astfel, la loc 
de frunte se situează săp- 
tămina teatrului de ama
tori, care are la activ 6 edi
ții, în cadrul căreia forma
ții proprii ale instituției 
prezintă în limbile română 
și maghiară piese din dra
maturgia noastră contem
porană, piese pentru tea
trul scurt ale unor autori 
locali, recitaluri de poezie 
patriotică și revoluționară 
dedicate unor înălțătoare 
sentimente etern-umane. 
La fel de statornic au in
trat in conștiința prieteni
lor acestui lăcaș intîlnirile 
organizate cu membrii ce
naclului de creație literară 
„Afirmarea", cu alte for
mații artistice ale institu
ției, cum ar fi bunăoară 
ansamblul folcloric „Cunu- 
nița". Mai amintim că edi
țiile anuale ale concursului 
„Afirmarea" — pină acum 
are 10 la activ — deschis 
tinerijor creatori sint ade
vărate sărbători ale spiri
tului, ale iubirii de frumos 
pentru numeroșii specta
tori tineri care iubesc poe
zia, creația literară în ge
neral.

O dată cu deschiderea 
noului an școlar, centrul 
de cultură și creație „Cin
tarea României" și-a pro
pus un țel ambițios, dar 
in firească concordantă cu

misiunea sa : atragerea de 
noi „contingente" de tineri 
la activitățile sale. Și tre
buie să recunoaștem că o 
face cu perseverență și 
succes. „Sursa" principală 
o reprezintă noii elevi din 
licee și școli profesionale, 
mulți dintre ei veniți din 
alte localități și județe șl 
care locuiesc !n internate. 
A fost deosebit de plăcut, 
bunăoară, spectacolul de 
muzică și poezie „Fructe 
de toamnă" — un izvor de 
veritabile emoții estetice, 
desfășurat duminică, 25 
septembrie dimineața, de 
către un grup de talentat! 
recitatori și interpreți de 
muzică tînără, ei înșiși 
muncitori, în fata unui nu
măr însemnat de elevi de 
la liceul industrial al în
treprinderii de utilaj mi'- 
nier Satu Mare care locu
iesc la internat. Spre lauda 
lor au preferat Incandes
cența și patetismul versu
lui contopit cu farmecul 
armoniilor chitarei... zgo
motosului concurs automo
bilistic — antrenant, desi
gur — care se desfășura ia 
aceeași oră pe străzile mu
nicipiului in prezenta a 
mii și mii de cetățeni. La 
alte sfîrșiturl de săptămi- 
nă. Ia sediul centrului mu
nicipal se prezintă in a- 
ceastă perioadă, cu mult 
succes, o piesă pentru ti
neret : „Carambol sau vi
zita bătrinei doamne s-a 
încheiat" de I. D. Șerban, 
iar cind sala lăcașului de 
cultură este acaparată de 
alte activități, cum ar fi 
serile cultural-distractive. 
„dicționar de etică pen
tru tineret", concursuri gen 
„Cine știe ciștlgă" etc., 
formația teatrală prezintă 
piese și in deplasare,

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

MUREȘ: Programe de largă 
diversitate

O largă paletă de acțiuni 
politico-educative și cultu- 
ral-artistice a fost oferită, 
la sfîrșitul acestei săptă- 
mini, oamenilor muncii 
mureșeni. Astfel, in satele 
Tăureni, Zau de Cîmpie, 
Gurghiu, Hodac și altele, 
soliștii și formațiile artis
tice ale căminelor culturale 
din localitate au organizat 
un ciclu de „Seri distrac
tive pentru tineret", tar în 
localitățile Batoș, Apold, 
Gornești, Iernut, Tîrnăveni 
— unde sint prezenți un 
mare număr de elevi și ti
neri la marea acțiune de 
string ere a recoltei — au 
avut loc după-amieze dis
tractive pentru elevi înso
țite de expuneri, informări 
politice, concursuri, reci
taluri etc. Totodată, in lo
calitățile Bahnea. Luduș. 
Acățari și Ghindari. bi
bliotecile, în colaborare cu 
formațiile artistice ale că
minelor culturale au orga
nizat seri de muzică și poe
zie patriotică.

Acestor acțiuni li s-au 
adăugat cele organizate în 
centrele urbane. Bunăoară, 
la „Mihai Eminescu" din 
municipiul Sighișoara, an
samblul artistic „Doina 
Tirnavelor" și alte forma
ții artistice de amatori din 
localitate, laureate ale 
Festivalului național „Cin
tarea României", au pre
zentat un spectacol dedi
cat fruntașilor în pro
ducție. La Luduș a fost or
ganizată masa rotundă cu 
tema „Calitatea produse
lor — problemă de conști
ință profesională și demni
tate națională", precum și 
expunerea „Marea Unire 
de la 1918 : 70 de ani de la 
constituirea statului națio
nal unitar român". La clu
bul muncitoresc au avut 
Ioc spectacole de muzică 
ușoară, seri cultural-dis
tractive pentru tineret.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Marina PREUTU .1

l Consemnăm citeva imagini ale 
1 participării tineretului, la sfir- 
ț șitul unei săptămini de muncă, 
j la bogata gamă de manifestări 

distractive și cultural-educative, 
organtzate in două centre de 
creație și cultură „Cintarea 
României" ale sectorului 1 din 
Capitală. La unul dintre ele. cel 
al tineretului, situat pe Bd. 
Bucureștii Noi nr. 48, intr-o 
atmosferă de bună dispoziție, 
specifică virstei tinerești, tn sala 
de dans sint prezenți peste 250 
de tineri care muncesc in între
prinderile : „Grivita Roșie", de 
utilaj chimic și mecanică de ma
terial rulant. „Laromet", „Mar
mura". textila „Dacia" ș.a. 
Concursul de dansuri clasice și 
moderne, condus cu vervă și 
inspirație de prezentatorul mu
zical Florin Filip, un tinăr mun
citor C.T.C.-ist la turnătoria de 
precizie de la Întreprinderea 
metalurgică română pentru aero- 

. nautică, a atras multi partlci- 
1 panți. Ciștigătorii primelor locuri 
i din această sîmbătă seara au 
* fost perechile : Sava Miluță —

19 ani, șofer la I.A.C.E.D.B., șl 1 
Mioara Nicolae — 20 de ani, ’ 
muncitoare prelucrătoare la in- I 
treprinderea „Marmura", locul . 
I ; Ion Mihai — 20 de ani, elev ! 
la Școala profesională I.M.M.R. 1 
„Grivita Roșie", și Luminița Du- ’ 
mitru — 19 ani, muncitoare la l 
Întreprinderea de țigarete, locul i 
If ; George Tilică — 20 de ani, 1 
trăgător trefilator la intreprin- i 
derea „Laromet", și Florentina ’ 
Radu — 21 de ani, muncitoare ț 
la Întreprinderea de vată din i 
Buftea (imaginea nr. 1). Intr-o ) 
altă sală, avea loc prezentarea l 
unui medalion muzical de inter- ’ 
preți români ai muzicii noastre ) 
ușoare (imaginea nr. 2). Moment i 
din spectacolul cu piesa „De ce ) 
dormi, iubito?" de Jos Vandeloo, l 
susținut de teatrul „Ion Vasiles- ț 
cu" din Giurgiu, aflat in turneu \ 
in Capitală. O reprezentare a- i 
plaudată de cei peste 300 de ti- ' 
neri ce se găseau în sala Cen- l 
trului de cultură și creație ? 
„Cintarea României" din secto- ț 
rul I, București, (imaginea nr. 3). i 
(Eugen Dichiseanu). ’
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Recent s-au împlinit 20 

de ani de la fabricarea 
primului autoturism româ
nesc „Dacia". Inaugurarea 
de acum două decenii a a- 
vut loc in prezenta ctito
rului uzinei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Felici- 
tindu-i pe constructori, 
secretarul general al parti
dului spunea atunci : „în
ceperea fabricației de au
toturisme marchează un 
pas înainte, de ordin cali
tativ, in activitatea minu
natului nostru corp de in
gineri. muncitori și tehni
cieni din industria con
structoare de mașini”. A- 
tunci. cit și după aceea, 
aflîndu-se in mijlocul 
constructorilor de autotu
risme pentru a-i ajuta la 
perfecționarea proceselor 
de fabricație a mașinilor, 
secretarul general al 
partidului a indicat ca in 
apropierea uzinei să fie 
clădit noul oraș al făuri
torilor de „Dacii", unde a- 
ceștia să trăiască in con
diții de înaltă civilizație.

Și iată, astăzi se ridică 
mindru, aici, la Mioveni, 
nouă și modernă urbe. 
Doar gardul o separă de 
uzină. Drumul miilor de 
muncitori, tehnicieni, in
gineri de Ia și spre locul 
de muncă nu durează 15 
minute. Un bilanț sumar 
pune in evidență că la 
Mioveni locuiesc acum, cu 
familiile lor, 22 000 con
structori de mașini. Sînt 
In majoritatea lor foști na
vetiști ce veneau în uzină 
de la multe zeci de kilo
metri depărtare. Ei dispun 
de o zestre edilitară ce în
sumează 8 160 apartamen
te, înzestrate cu confort 
sporit. Printre primele an
sambluri nou construite 
se numără cele din partea 
de nord a localității. Iar 
printre primii locatari în
registrați la consiliul popu
lar se numără tehnicienii 
Gută Anton și Gheorghe 
Comănoiu. O dată cu blocu
rile au fost înălțate, cum 
era și firesc, și obiectivele 
sociale și culturale. Astfel,

TELEORMAN : Metalul 
valorificat superior

La Schela de producție petrolieră 
Poeni, județul Teleorman, în pe
rioada ce a trecut din acest an, 
prin extinderea activității de re- 
condiționare, au fost reintroduși in 
circuitul productiv 50 000 metri de 
material tubular. Această cantitate 
reprezintă necesarul pentru echipa
rea completă cu tubing a circa 60 
tone de extracție, reductndu-se, 
astfel, cu circa 6 milioane lei chel
tuielile aferente aprovizionării cu 
material tubular nou. Dezvoltarea 
activității de reciclare a tubingului, 
înscrisă in programul de moderni
zare a producției, este urmare a 
punerii in funcțiune, cu forțe pro
prii, in cadrul grupului industrial al 
schelei, a unei linii tehnologice spe
ciale pentru recondiționarea mate
rialului tubular. (Stan Ștefan).

BIHOR : Se extinde 
rețeaua comercială

Peste 15 000 metri pătrați : atit 
Însumează suprafața care a îmbo
gățit zestrea unităților comercial» 
bihorene în perioada care a tre
cut din cincinalul actual, fiind 
date in folosință aproape 40 de 
unități de diverse profiluri.

— Amplasate Îndeosebi la par
terul blocurilor Înălțate in elegan
tele ansambluri din Oradea, Mar- 
ghita, Dr. Petru Groza și Vașcâu, 
noile unități răspund mai bine so
licitărilor mereu crescinde ale 
populației — ne spunea Teodor 
Mălan, directorul adjunct al di
recției comerciale județene. Prin
tre unitățile reprezentative care 
au Întregit de curînd rețeaua co

funcționează aici patru 
școli generale și un liceu 
industrial în care Învață 
5 000 de elevi, un spital, o 
grădiniță și o cresă. o fa
brică de piine și cinci co
fetării. un local de poștă 
cu 5 000 de posturi telefo-

nit electricianul Grigore 
Stănculescu. originar din 
Lunca Corbului, Mircea 
Velicu, muncitor, originar 
din Călinești. La parterul 
blocurilor există unități 
comerciale și prestatoare' 
de servicii către populație.

Mioveni
— orașul făuritorilor 

de „Ducii"

nice, o piață agroindustria
lă. A prins contur și Bu
levardul „Constructorilor 
de autoturisme" care stră
bate, de la un capăt la al
tul, orașul.

Mioveniul are, deja. 24 
de străzi a căror lungime 
măsoară 110 km.

Tovarășul Cezar Ciușu, 
secretarul adjunct cu pro
bleme de propagandă, ne 
spune că. de ourind, au 
fost date In folosința con
structorilor de autoturisme 
noi blocuri, care Însumea
ză 80 de apartamente. Aici, 
proaspeți locatari au deve-

cu o suprafață de 21 000 
de metri pătrați.

La primăria localității 
ne-am notat și bilanțul lu
crărilor edilitar-gospodă- 
rești înfăptuite în ul
tima vreme. Ce anume ? 
Extinderea pe 80 de kilo
metri a termoficării spații
lor de locuit, construirea 
unul bazin de apă potabi
lă cu o capacitate de 1 000 
mc. La efectuarea lucră
rilor edilitar-gospodărești, 
cetățenii și-au adus o foar
te importantă contribuție.

— Dezvoltarea localită
ții — ne informează pri

merțului bihorean se numără Ma
gazinul Tineretului, situat în zona 
de vest a municipiului de pe Cri- 
șul Repede, precum și cele din 
noul centru civic al Oradei. în
ceputul lunii viitoare va marca 
deschiderea în aceeași localitate a 
noului complex alimentar „Perla".

Să consemnăm și o sugestivă ci
fră comparativă : în ultimele două 
decenii, suprafața comercială din 
județul Bihor s-a triplat, depă
șind in prezent 345 000 metri pă- 
trați. (loan Laza).

BOTOȘANI : Tabără 
națională de pictură

La cea de-a Xl-a ediție a Tabe
rei naționale de pictură și grafi
că „Agafton — Botoșani ’88", si
tuată in spațiul de inspirație a co
drului eminescian, oameni consa- 
crațl ai penelului din țară și din 
județ, membri ai Uniunii artiști
lor plastici, au desfășurat, timp de 
două săptămîni, o intensă activi
tate creatoare. Lucrările realizate 
vor îmbogăți patrimoniul artelor 
plastice din județul Botoșani. (Eu
gen Hrușcă).

BÎRLAD : Contractele 
la export — onorate 

înainte de termen
Situînd zl de z! In centrul preo

cupărilor activitatea prioritară de 
realizare la înalt nivel calitativ a 
producției pentru export, colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la întreprinderea de rulmenți 
din Blrlad obține remarcabile re
zultate in onorarea exemplară a 
contractelor cu partenerii de peste 
hotare. înnoirea și modernizarea 

marul orașului, tovarășul 
Constantin Neagu. continuă 
in ritm alert. Zilele acestea, 
cele trei brigăzi de con
structori. au început săpă
turi pentru turnarea de 
temelii la alte noi 
blocuri. Intrucit locali
tatea e în creștere, ne 
preocupă în continuare nu 
numai construcția de locu
ințe. ci și extinderea rețe
lelor de termoficare, cana
lizare, apă. mai ales in 
noile ansambluri, moderni
zarea străzilor, amenaja
rea de spații verzi. Toate 
acestea le înfăptuim cu 
oamenii, prin participarea 
lor la muncă.

I-am intilnit. In aceste 
zile, pe vastul șantier edi
litar, pe mulți dintre con
structorii de mașini — sute 
și sute. Ei participă în a- 
ceste zile de toamnă, în 
timpul lor liber, la amena
jarea stadionului, la con
strucția noilor blocuri, la 
finisarea aleilor pietona- 
le, la transportul molozului 
de pe fostele șantiere, la 
amenajarea de spații verzi. 
Muncesc cu pasiune și dă
ruire pentru a da contu
ruri definitive frumoasei 
lor localități.

Bogată și instructivă se 
dovedește și activitatea 
spirituală ce se desfășoară 
in localitate. Ea este pu
ternic influențată de impo
zanta și multifuncționala 
casă de cultură a sindica
telor cu program perma
nent. Clădirea disnune de 
o sală pentru spectacole și 
dezbateri cu 500 locuri și 
de săli pentru cercuri teh- 
nlco-aplicative. de forma
ții de muzică populară, 
ușoară și de dans, de o 
brigadă artistică. De la 
înființare, pe scenele sale 
au fost prezentate peste 
120 de spectacole, la care 
și-au dat concursul forma
țiile proprii, dar și unele 
reputate formații din țară 
și de peste hotare.

Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scinteii”

producției realizate la nivel tehnic 
mondial, adaptarea operativă Ia ce
rințele pieței externe, expedierea 
promptă a loturilor de rulmenți că
tre firmele din cele peste 70 de 
țări ale lumii cu care unitatea are 
relații comerciale tradiționale, de 
lungă durată au făcut ca întreprin
derea bîrlădeană să-și îndeplineas
că înainte de termen planul la ex
port pe nouă luni din acest al trei
lea an al actualului cincinal. Așa 
cum estimează ing. Diomid Năsta- 
se, directorul unității, pînă la fi
nele celor trei trimestre vor fi li
vrate suplimentar partenerilor 
străini cantități de produse într-o 
largă și variată gamă sortimentală 
în valoare de peste 23 milioane lei. 
(Petru Necula).

CORABIA : Simpozion 
tehnico-științific

La Corabia, județul Olt. a avut 
loc simpozionul tehnico-științific cu 
tema: „Calitate, diversificare sor
timentală și modernizări în produ
cerea fibrelor și firelor sintetice". 
Manifestarea a fost organizată la 
întreprinderea de fibre sintetice 
din localitate, care a împlinit un 
deceniu de la înființare. Au parti
cipat specialiști din institute 'de 
cercetare și proiectare, din unită
țile producătoare de fibre și fire 
poliesterice. Referatele și comuni
cările prezentate, ca și schimbul 
de experiență care a avut loc cu 
acest prilej au evidențiat preocu
pările actuale și de perspectivă pri
vind ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, lărgirea no
menclatorului de fabricație, mo
dernizarea fluxurilor productive, 
promovarea noilor tehnologii și 
afirmarea creativității tehnice. (Mi
hai Grigoroșcuță).

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 39-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, la Biblioteca Cen
trală Universitară din Capitală a 
fost deschisă expoziția ..Grafică si 
ilustrație de carte". Expoziția cu
prinde volume de beletristică, publi
cații apărute in R.P. Chineză în ul
timii ani. precum si ilustrații actuale 
la volume de literatură clasică chi
neză. evidențiind preocuparea de a 
valorifica îndelungata tradiție chine
ză existentă in acest domeniu.

La festivitatea de deschidere a 
expoziției au luat parte membri ai 
conducerii Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, oameni de artă 
Si cultură, un numeros public.

Au participat Wang Jinqing. amba
sadorul Republicii Populare Chineze 
la București, șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc, marți. „Gala 
filmului chinez", organizată cu oca
zia celei de-a 39-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chi
neze.

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Mi
nisterului Afacerilor Externe, mem
bri ai conducerii Asociației de 
prietenie româno-chlneze, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Wang Jinqing, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

♦
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, in perioada 
22—27 septembrie ne-a vizitat țara 
o delegație a Asociației poporului 
chinez pentru pace și dezarmare, 
condusă de prof. univ. Lin Hua- 
Yuan. vicepreședinte al asociației.

Oaspeții chinezi au avut întreve
deri și au purtat convorbiri la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Asociația de prietenie romă- 
no-chineză, Asociația de drept in
ternațional și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.), Consiliul Național al 
Femeilor, Universitatea București, 
Consiliul județean Dîmbovița al 
F.D.U.S., au fost vizitate obiective 
economice și social-culturale din 
București și județul Dîmbovița.

în cadrul convorbirilor s-a făcut 
un schimb de informații cu privire 
la activitatea organizațiilor respecti
ve pentru dezvoltarea economico-so- 
cială, pentru dezarmare și pace.

★
Cu pfflejul Zilei naționale a Re

publicii Guineea, marți a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
în cadrul căreia au fost prezentate 
aspecte privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a acestei țări.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Guineea la Bucu
rești.

★
La București au început, marți, sub 

egida UNESCO, lucrările celei de-a 
4-a sesiuni a Comitetului regional 
pentru aplicarea convenției privind 
recunoașterea studiilor, diplomelor și 
gradelor universitare între statele 
din regiunea Europa. Organizată de 
Centrul european pentru invățămîn- 
tul superior (C.E.P.E.S.), manifesta
rea reunește reprezentanți ai țărilor 
membre ale UNESCO din regiunea 
Europa, precum și observatori din 
partea unor organizații internațio
nale.

★
Un grup de cadre si cursant! ai 

Colegiului Regal de Studii în Dome
niul Apărării din Marea Britanie a 
efectuat o vizită în tara noastră. în 
perioada 22—27 septembrie 1988. 
Grupul a fost primit la conducerea 
Ministerului Apărării Naționale, la 
Ministerul Afacerilor Externe. a 
avut discuții la Academia de Studii 
Social-Politice. Institutul de Econo
mie Mondială, a vizitat unități si 
instituții militare de învătămînt. în
treprinderi economice, obiective so
cial-culturale si turistice din Bucu
rești si Brașov.

(Agerpres)

Din țările socialiste
Mesageri de pe Terra

în universul „planetei roșii“
Planeta Marte și satelitul ei 

Phobos (unul din cei doi sateliți 
naturali marțieni) sint pe cale să 
devină „vedete" ale 'cercetărilor spa
țiale, studierea nemijlocită a celor 
două corpuri cerești făcind obiectul 
programului „Phobos", in curs de 
realizare. Potrivit programului, in 
vara acestui an (la 7 și 12 iulie), de 
pe cosmodromul sovietic Baikonur 
au luat startul stațiile „Phobos-1“ și 
„Phobos-2“, care, și-au început ast
fel lungul drum spre mica „lună" 
marțiană, unde urmează să „deșăn
țeze" (in aprilie 1989) doi roboți 
cosmici de dimensiuni nu prea mari, 
ambii avind autonomie absolută : o 
sondă mobilă, pășitoare și, respectiv, 
o stație cu funcționare îndelungată.

Un alt proiect de anvergură, in 
fază de elaborare, avind denumirea 
semnificativă ,,MARTE-2000", care 
va debuta, într-o primă etapă, in 
1992, prevede trimiterea pe Marte a 
primelor module pășitoare, capabile 
să recolteze și să aducă de acolo 
mostre de rocă marțiană, să depiste
ze locul cel mai potrivit unde ar 
putea „amarsiza" nave pilotate.

Zborul stațiilor „Phobos", ca și 
evoluțiile ulterioare ale altor mesa
geri trimiși de pe Terra in univer
sul „planetei roșii" sint considerate 
de savanți și specialiști adevărate 
preludii la mult așteptatul eveni- 
ment„ despre care se vorbește tot 
mai frecvent în ultima vreme: debar
carea pe Marte a primului echipaj 
uman, preconizată pentru primul 
deceniu al secolului următor.

în plan științific, realizarea aces
tor proiecte semnifică, pe lingă re
marcabile contribuții la cercetarea 
mai aprofundată a planetei Marte 
și a sateliților săi naturali, un aport 
esențial la cunoașterea planetei noas
tre. „Asemenea misiuni — cum au 
fost zborurile unor aparate automate 
spre cometa Halley «i spre planetele 
Venus și Marte, ca și actualul zbor 
al stațiilor interplanetare „Phobos" 
— se desfășoară tot mai mult sub 
deviza „Misiune pentru planeta Pă- 
mint“, remarca recent, intr-un inter
viu. academicianul Roald Sagjdeev, 
directorul Institutului de cercetări 
cosmice al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. Cu cit vom cunoaște mai 
profund spațiul cosmic, cu atit vom 
cunoaște mai bine propria noastră 
planetă".

Definind scopul esențial al cerce
tărilor planetare pașnice, savantul 
sovietic scrie intr-un studtu difuzat 
de agenția de presă NOVOSTI : 
„Una din sarcinile principale pe care 
ni le-am propus prin desfășurarea 
acestor cercetări constă in elucidarea 
originii sistemului solar in ansam
blu : cum și cind a apărut sistemul 
nostru in jurul Soarelui, cum a evo
luat el și ce va deveni in viitor. Pe 
baza cercetărilor asupra planetelor 
Venus și Marte, putem asigura o 
mai profundă înțelegere a structurii 
și evoluției Pămintului. O altă cate
gorie de sarcini se referă la cerce
tarea dinamicii atmosferei exterioa
re planetelor, care reprezintă un 
elernent deosebit de valoros pentru 
cliniatologia terestră. $i, in fine, o a 
treia categorie de probleme, evident 
nu mai puțin importantă, o consti
tuie elucidarea chestiunii privind 
apariția vieții. Depistarea unor for
me de viată in afara Pămintului ar 
însemna o descoperire revoluționară 
in adevăratul înțeles al cuvintului".

în legătură cu proiectul „Pho- 
bos", conducătorul științific al a- 
cestei misiuni, academicianul R. 
Sagdeev, s-a declarat convins că 
cercetarea directă a satelitului na
tural marțian, care, deocamdată, 
se numără printre puținele corpuri 
mici „dispuse" să-și dezvăluie taine
le, va avea o însemnătate cu totul 
aparte pentru știință, in sensul că 
studierea acestor corpuri oferă date 
certe care înlesnesc înțelegerea pro
cesului de geneză a planetelor.

în afară de obiectivele de cerce
tare nemijlocită a planetei Marte și 
a satelitului natural Phobos, in ac
tualul program au fost incluse și 
unele probleme legate de îngrijoră
rile exprimate de savanți față de o 
posibilă evoluție nefavorabilă a cli
mei pe Terra. Cercetarea planetelor 
din vecinătate deschide în acest sens 
posibilități nelimitate pentru a se 

realiza noi pași intr-o asemenea ști
ință cum este planetologia compa
rați.

Planeta Marte... Poate că nici un 
alt corp ceresc din sistemul nostru 
solar n-a incitat atit de mult ome
nirea ca această „planetă roșie". 
Sclipitoare, ca un punct roșu-aprins 
pe cerul pur al nopții, Marte atrage 
privirile cu o forță asemănătoare 
gravitației. în zilele noastre, apara
tura cosmică, inzestrată cu „ochi 
electronici", a aruncat acolo priviri 
iscoditoare, risipind informații nefon
date. stirnind alte nedumeriri, pen
tru ca, in cele din urmă, să dezvă
luie o realitate cu mult mai dina
mică decît cea pe care o oferă Luna, 
promițînd condiții intrucitva mai 
ospitaliere decit cele existente pe 
Venus sau pe alte planete cunoscute. 
Cert este că această realitate mar
țiană exercită o mare atracție și 
prezintă interes maxim pentru cer
cetători.

Desemnarea planetei Marte dreot 
principal obiectiv al investigațiilor 
planetare pentru perioada anilor ur
mători se justifică din mai multe 
puncte de vedere. în primul rînd, 
alături de Venus, planeta Marte se 
aseamănă cel mai mult cu Pămin-

Din programul 
de cercetări 

cosmice 
ai Uniunii Sovietice
tul, avind, desigur, particularitățile 
sale distincte. Ea are o istorie ex
trem de interesantă in ceea ce pri
vește suprafața și climatul. Există 
indicii potrivit cărora, in trecut, 
atmosfera marțiană era cu "mult mai 
densă, clima mai blinda, iar la su
prafață ar fi fost și resurse de apă. 
Unele procese care se produc pe 
Marte amintesc de fenomene ce au 
loc in atmosfera terestră. După anu
mite probabilități, pe Marte există, 
sau au existat în trecut, forme de 
viață dintre cele mai simple.

Deooamdată raționali este ca zbo
rurile în direcția planetei Marte să 
fie făcute fără oameni — este de 
părere profesorul Konstantin Feok
tistov, pilot-cosmopaut al Uniunii So
vietice, reputat specialist în con
strucția de aparate spațiale. El con
sideră că problemele pe care și le-a 
propus să le rezolve in momentul 
de față cercetarea planetară pot fi 
soluționate în condiții eficiente cu 
ajutorul stațiilor și sondelor auto
mate, care au confirmat în mod 
strălucit posibilitățile de investigație 
științifică.

Prima dintre sarcinile cercetării 
asupra planetei Marte și satelitului 
său se referă la investigațiile asu
pra activității solare, pentru care au 
fost rezervate 7 din cele peste 15 
luni cit va dura tn total zborul sta
țiilor. Această parte a programului 
cuprinde un pachet voluminos de 
experimente. între altele, se precd- 
nizează obținerea in premieră a 
imaginii spectrometrice a astrului 
zilei și a zonelor care îl înconjoară. 
Apoi, după aproximativ 209 de zile 
de la lansare, pe Ia începutul lunii 
februarie 1989, aparatele „Phobos" 
vor deveni, practic, stații pentru 
sondarea de la distanță a planetei 
Marte. Cercetările din această a 
doua etapă nu reprezintă un episod 
oarecare, programul stabilind un 
mare număr de experimente și mă
surători specifice. O parte din apa
ratura instalată pe stații este desti
nată studierii atmosferei marțiene, 
dinamicii și compoziției chimice a 
acesteia ; o altă parte va cerceta 
suprafața planetei. în ansamblu, 
programul „Phobos" folosește citeva 
zeci de aparate științifice unicat, 
create de savanți și specialiști din 
U.R.S.S. și din alte țări. între altele, 
urmează să fie transmise pe Terra 
imagini color ale planetei, secțiuni 
ale hărții termice marțiene etc.

Cel de-al treilea obiectiv — tn 
fapt cel mai important din întregul 

program — îl va reprezenta întîl- 
nirea stațiilor „Phobos" cu satelitul 
care le-a împrumutat numele. După 
ce vor fi cercetat satelitul de la 
mică distantă, sub raportul compozi
ției chimice a rocilor, stațiile vor 
lansa desantul științific, format din 
sonda pășitoare și stația autonomă. 
Pentru a schița amploarea și inedi
tul experimentelor din această parte 
a „scenariului", să dăm cuvintul 
unuia din specialiștii in materie, 
G. N. Rogovski, prim-adjunct al 
directorului Centrului științific ex
perimentul „Babakin" : „Survolarea 
la mică înălțime (circa 50 m) a sa
telitului „Phobos" de către cele două 
statii va fi momentul cel mai im
presionant al întregii expediții, deși 
„zborul razant" al acestora nu du
rează decit 15—20 de minute. Pentru 
prima oară in întreaga istorie a cer
cetărilor planetare, rocile de supra
față ale unul corp ceresc vor fi stu
diate foarte de aproape prin metoda 
teledetecției active cu raze laser și 
fluxuri de toni, în vederea cunoaș
terii exacte a compoziției de masă 
și izotopică. Folosirea acestor meto
de netradițlonale se concretizează 
in experimentele „Lima" și „Dion", 
care beneficiază de aparate perfec
ționate. Vor fi aplicate, de aseme
nea, și metode tradiționale de cer
cetare paleontologică. Un complex 
de aparatură videospectrometrică, in- 
cluzind trei camere de televiziune, 
spectrometre și alte dispozitive, va 
lua imagini de ansamblu ale sateli
tului. efectuind totodată măsurători 
spectrometrice asupra suprafeței 
phbbosiene. Pe fotografiile color se 
vor putea distinge detalii cu dimen
siuni de pini la cîțiva centimetri. 
Transmiterea pe Terra a imaginilor 
și spectrogramelor va servi in viitor 
la alcătuirea hărților topografice și 
precizarea structurilor morfologice 
ale satelitului. Tot in cursul acestui 
zbor in derivă, cu aparatura de la 
bordul stațiilor vor mal fi cercetate 
relieful și straturile de mică adin- 
ctme, caracteristicile fizice ale ro
cilor".

Va urma ultimul act al expediției : 
coborfrea liberă pe Phobos a sondei 
mobile și stației autonome, desprinse 
de cele două stații. După această 
operațiune, stațiile vor reveni pe 
orbita anterioară, continuind investi
gațiile. Cit privește roboții debarcați 
pe solul phobosian, aceștia vor 
trece și ei imediat la lucru. Sonda 
pășitoare va înainta pe suprafața 
satelitului prin salturi succesive, cu 
ajutorul unor resorturi de împin- ij
gere-respingere, urmind ca în fie- '
care din punctele de contact cu solul 
să efectueze citeva genuri de măsu
rători, îndeosebi gravimetrice și j 
spectrale. La rindul ei. mica stație 
autonomă, după ce se va fixa solid 
in teren, folosind propriile surse de 
energie (acumulatoare și baterii so- / 
lare), va colecta și transmite p» « 
radiocanale informații privind struc- < 
tura și compoziția rocilor de supra- 1 
față. Stația este calculată să func- 
ționeze aici pe durata unui an. Js

Integrată ansamblului de preocu- ’I
părl pentru valorificarea exclusiv >
pașnică a spațiului extraatmosferie, 
în folosul cunoașterii științifice și 
progresului general al omenirii, mi- j
siunea „Phobos", desfășurată sub Ă
semnul colaborării internaționale j
largi, se constituie ca principalul l
eveniment spațial al anului acesta. J
Ea va deschide drum viitoarelor ex- j
pediții către planeta Marte.

Pasul următor in cercetarea „pla- t
netei roșii", preciza recent Vladimir 
Kovtusenko, constructorul principal 
al aparatelor „Phobos", va fi trimi
terea către Marte — în 1994 și 1996 
— a unor roboți speciali și a altor 
aparate care să evolueze ne solul 
planetei, iar începînd din 1998 — a 
unor module care să recolteze și să 
aducă pe Pămînt capsule cu roci 
marțiene. La programul care include 
aceste expediții, denumit generic 
„Marte—2000", lucrează acum intens 
două cunoscute institute academice 
sovietice — de cercetări cosmice și, 
respectiv, de geoc.himie și chimie 
analitică, precum și Centrul științific 
experimental din cadrul organizației 
„Glavkosmos".

Mihai CORUT

O gamă largă de servicii pentru populație
Impetuoasa dezvoltare edilitar- 

urbanistică a tuturor localităților 
țării a impus, în mod firesc, extin
derea și diversificarea prestărilor 
de servicii către populație. Con
comitent cu dezvoltarea acestora, 
s-a simțit nevoia unei mai judi
cioase repartizări a unităților pe 
cartiere, zone și mari artere de 
circulație, o amplasare mai apro
piată de domiciliul cetățenilor, o 
mai atentă și substanțială diversi
ficare a acestora in funcție de so
licitările din ce în ce mai variate 
și numeroase ale omului munci
tor. Ce a întreprins și între
prinde conducerea Uniunii coo
perației meșteșugărești București — 
U.C.M.B. — (ramura metal, lemn, 
chimie) 1 întrebarea am adre
sat-o ing. Ileana Blândă, vicepre
ședinta uniunii, care ne-a răs
puns :

— Rețeaua noastră numără 619 
unități de prestări-servicil. în ul
timul timp am înființat noi activi
tăți : capitonare uși la cooperativa 
„Mobilă și tapițerie", confecțio
nare de timplărie metalică pentru 
triplare uși și ferestre la coopera
tiva „Constructorul" și reparații 
de butelii și aragaze de voiaj la 
cooperativa „Tehnometalica". Nu
mai in unitățile U.C.M.B. sînt or
ganizate 298 de servicii cuprinse 
in nomenclatorul de profil al 
UCECOM. Pînă la «firșitul acestui 
an se vor înființa alte trei noi 
servicii : repararea obiectelor de 
galanterie, a tacîmurilor din me
tal comun la cooperativa „Artă și 
precizie", evacuarea apei din sub
solurile tehnice și confecționarea 
și repararea de hote cu ventilații 
pentru aragaz la cooperativa „In
stalatorul".

Pentru folosirea judicioasă a 
spațiilor existente și pentru a 
veni in sprijinul cetățenilor, in 24 
de unități din cadrul cooperative
lor „Metalocasnica", „Artă și pre
cizie", „Mobilă și tapițerie" și 
„Radio-progres" s-au introdus o 
serie de activități suplimentare, 
printre care capitonare uși, repa
rații electrocasnlce, reparații cea
suri electronice și altele. Mai mult, 
dezvoltarea și extinderea unor 
profiluri de prestări servicii foarte 
solicitate de populație, cum sint 
întreținerea și repararea instala
țiilor sanitare, electrice și de în
călzire centrală la cooperativa „In
stalatorul", Întreținerea locuințe
lor (zugrăveli, vopsitorie. tapete, 
faianță, gresie, dublări ferestre, 

montări sobe teracotă, tnvelitori 
de tablă, hidroizolații și executări 
de mozaic) la cooperativele „Con
structorul" și „întreținerea" au dus 
la continuarea completării echili
brate a rețelei In toate cartierele 
Capitalei. Spunem continuare, in
trucit, după cum precizează inter
locutoarea noastră, pînă la sfîrși- 
tul acestui an vor fi, extinse și di
versificate activități ca întreți
nerea și repararea autoturismelor 
și spllnguirea arcurilor elicoidale 
la cooperativa „Automecanica", 
reparații de bunuri electronice, 
jocuri electronice adaptabile la tv, 
radiocasetofoane și ceasuri elec-

Din activitatea 
Uniunii cooperației 

meșteșugărești - 
București

tropice la cooperativa „Radio- 
progres". Șl pentru că, printre 
altele, am amintit de coopera
tiva „Radio-progres", subliniem 
și faptul că una din unitățile 
acesteia. Unitatea nr. 26 din str. 
Moghioroș, cartierul Drumul Ta
berei condusă de tehnicianul Ma
rio Niculescu. face parte din ca
tegoria celor cu un profil multi
plu : pe de o parte, activitatea de 
reparații de aparate de radio, te
levizoare, măgnetofoane, picup- 
uri etc, Iar pe de altă parte, ac
tivitatea de achiziții, prin care 
sînt valorificate și recondiționate 
o serie de televizoare. Repunerea 
în circuit a circa 100 televizoare 
de la începutul acestui an cu ter
men de garanție de trei luni, la 
prețuri convenabile, a schimbat 
ceva din mentalitatea cumpărăto
rului care pornea de la deviza că 
„ceea ce este ieftin nu este bun". 
Or, respectiva unitate, după cum 
ne mărturisea responsabilul ei. a 
reușit, prin activitatea de achi
ziții, să acopere afluența de soli
citări. O echipă de tehnicieni, prin
tre care Ion Neațu, Dan Rădof, 
Grigore Miloșeșcu, Dumitru Pa- 
raschiv și alții, dincolo de repara
țiile curente pe teren, au reușit să 
sporească zestrea de achiziții a u- 
nftății. Achiziții care, o dată In
trate în laboratorul dotat cu apa
ratura de specialitate și pe mîi- 

nile unor pricepuți electroniști, ca 
Ion Marcu, Dana Cristea, Dumitru 
Ispas sau Cristian Mărginean, au 
fost și continuă să fie recondițio
nate la parametri calitativi im
puși. Și dacă din 150 de televizoare 
achiziționate au fost realizate 100 
vandabile, in stare bună de func
ționare (unitatea n-a primit nici o 
redamație în acest sens), asta în
seamnă. după cum ne mărturisea 
șeful unității, „că am contribuit și 
noi la economisirea unor materii 
prime și materiale de care țara are 
nevoie in alte domenii". Fapt con
firmat și la nivelul U.C.M.B. „în 
cadrul activității de achiziții, re- 
condiționare și valorificare a bunu
rilor de folosință indelungată sint 
angrenate 140 de unități, ne spunea 
vicepreședinta Ileana Blândă. A- 
ceastă activitate aduce o contribu
ție importantă la realizarea și de
pășirea planului de prestări ser
vicii".

Și. am adăuga noi, un punct 
cheie in ce privește devansarea pla
nului il constituie calitatea acestor 
servicii. Iată ce ne mărturisește, in 
acest sens, interlocutoarea noastră : 
„Dincolo de activitatea de moder
nizare a 57 de unități din fondul 
de producție, de igienizarea a circa 
245 unități de prestări servicii, 
mică serie șl desfacere, conducerea 
U.C.M.B. a prevăzut amenajarea .și 
declararea de unități-model a 27 
dintre ele. De pe acum ne putem 
mindri cu citeva unități-model, 
printre care cele din cadrul coope
rativei „Radio-progres", unitățile 
din bd. Titulescu 94, din Calea 
Plevnei nr. 13 și 11, din cadrul co
operativei „Tehnica sticlei" unită
țile 1 din Calea Moșilor 21 și stra
da Mendeleev 2. din cadrul coope
rativei „Instalatorul", unitățile nr. 
18 str. Brâncoveanu 116 și nr. 23 
din strada Socului bloc 13 și, în 
sfirșit. din cadrul cooperativei 
„Metalocasnica" unitatea nr. 9 Șo
seaua Pantelimon 283. în toate a- 
Ceste unități nu se face nici un 
rabat de la calitatea prestărilor de 
servicii, tarifarea lucrărilor este 
corectă, termenele de execuție și 
predare a comenzilor sint respec
tate. Strădania noastră este ca. din
colo de depășirea sarcinilor de plan 
pe anul in curs, pe măsura creș
terii și diversificării numărului de 
servicii solicitate de populație, să 
crească și numărul unităților-mo- 
del".

Marta CUIBUȘ

ACTUALITATEA SE»ORTSVÂ tv
Jocurile Olimpice '88

Concursul olimpic de caiac-canoe 
a continuat marți la baza nautică 
de pe riul Han cu întrecerile pre
liminare in probele pe distanța de 
1 900 m. toate cele trei echipaje ro
manești prezente la start obținind 
calificarea in semifinale.

în proba de caiac dublu. Daniel 
Stoian și Angelin Velea au ciștigat 
prima serie din recalificări cu timpul 
de 3’31”51/100, fiind urmați de echipa
jele Canadei — 3’38”74/100. R.P. Chi
neze — 3’39”56/100. Irlandei — 3’43” 
02/100 si Portugaliei — 3’47”99/100.

La canoe dublu, echipajul Gheor
ghe Andriev — Grigore Obreja s-a 
situat pe primul loc in seria a Il-a, 
cu timpul de 3’48”41/100, urmat de 
Franța — 3’48”47/100. Cehoslovacia — 
3’54”38/100 și Japonia — 4’09”29/100.

în proba de Canoe simplu. Aurel 
Macarencu a ocupat locul trei in se
ria a Il-a cu 4’09”71/100, obținind și 
el calificarea pentru semifinalele 
competiției.

Concursul olimpic de ciclism s-a 
încheiat cu proba de fond pe șosea, 
ciștigată de Olaf Ludwig (R.D. Ger
mană). care a parcurs distanța de 
196,800 km in 4h 32'22’’. cu o medie 
orară excepțională — 43.352 km. Pe 
locurile următoare s-au situat Bernd 
Grdne (R. F. Germania) — la 03”, 
Christian Henn (R.F. Germania). 
Robert Mionske (S.U.A.) și Djamoul- 
din Abdușaparov (U.R.S.S.) —
la 24”.

Halterofilul sovietic Iuri Zahare- 
vici a terminat învingător în între
cerea categoriei 110 kg, stabilind, de 
asemenea, două noi recorduri mon
diale : 210 kg la „smuls" și 455 kg

FOTBAL
în cadrul etapei a VIII-a a cam

pionatului diviziei A se vor dispu
ta astăzi trei meciuri : Steaua — F.C. 
Inter Sibiu (stadionul Steaua) ; Di
namo — Universitatea Cluj-Napoca 
(stadionul Dinamo) ; Oțelul Galați — 
Victoria București.

Partidele vor începe la ora 16. 

la total. La știlul aruncat, Zahare- 
vici a ridicat haltera în greutate de 
245 kg — nou record olimpic.

In semifinalele turneului olimpic 
de fotbal, ambele meciuri au necesi
tat prelungiri. Partida dintre U.R.S.S. 
și Italia s-a încheiat cu scorul de 
3—2 in favoarea jucătorilor sovietici, 
după 90 de minute de joc scorul 
fiind egal : 1—1. în cealaltă intîlnire 
selecționata Braziliei a întrecut cu 
scorul de 4—3 (după prelungiri și 
executarea loviturilor de la 11 tn) 
reprezentativa R.F. Germania.

Proba masculină de floretă pe 
echipe a fost ciștigată de formația 
U.R.S.S. (Romankov, Mamedov. Ap- 
ziauri, Ibraghimov, Korezki), care a 
dispus în finală cu 9—5 de R.F. Ger
mania. în întîlnirea pentru locul 3, 
Ungaria a dispus cu 9—5 de R.D. 
Germană.

Finala turneului olimpic feminin 
de baschet se Va disputa intre se
lecționatele Iugoslaviei și S.U.A. tn 
semifinale, baschetbalistele iugoslave 
au învins echipa Australiei cu sco
rul de 57—56 (32—30). coșul victo
riei fiind inserts in ultimele secun
de ale jocului de Andgelia Arbituna.

In cealaltă semifinală. echipa
S.U.A. a întrecut cu scorul de 102—88 
(50—39) formația U.R.S.S.

în turneul feminin de handbal, e- 
chipa Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 34—12 (16—5) selecționata 
Cote d’Ivoire, iar reprezentativa R.P. 
Chineze a dispus cu 31—22 (12—13) 
de echipa S.U.A.

RUGBI
în ultimul meci al turneului in

ternațional de rugbi de la Moscova, 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu sco
rul de 31—16 (15—16) selecționata
S.U.A. în clasamentul final, pe pri
mul loc s-a clasat U.R.S.S. I. cu 7 
puncte (62—54), urmată de S.U.A. — 
7 puncte (59—47), România — 7 
puncte (43—41), U.R.S.S. II — cu 
3 puncte.

20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,45 în pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R.. Un amplu și însuflețitor 
program pentru perfecționarea în-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 septembrie (ora 20) — 1 
octombrie, (ora 20). In țară : Vremea 
va fi caldă, mai ales in primele zile. 
Cerul va fi variabil, cu înnorărt mai 
pronunțate în partea a doua a inter
valului în regiunile vestice, centrale și 
nordice, unde, local, va ploua. In ce
lelalte regiuni se vor semnala ploi sla

cinema
• Neîu : EXCELSIOR (65 49 45) — 9 ;
11.30; 14 : 16,30 : 19. MELODIA
(II 13 49) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19,
GLORIA (47 46 75) - 9 ; 11,30; 14;
16.30 ; 19.
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
STUDIO (59 53 13) — 10 ; 12.15 : 14,30; 
16,45; 19, MUNCA (21 50 97) - 15: 17; 
19.
0 Să-ți vorbesc despre mine : FE
RENTARI (80 49 85) — 15 ; 17 ; 19.
• Misterele Bucureștilor : PACEA 
(71 30 85) — 9 ; 11 ; 13 : 15 ; 17 ; 19.
• Novăceștii : GIULEȘTÎ (17 55 46) — 
9 ; 11 : 13, FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 
11 ; 13.
• Duelul : GIULEȘTÎ — 15 ; 17 ; 19.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
FLAMURA — 15; 17,15; 19,30.
• Agentul straniu : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17.30: 19,45, POPU
LAR (35 15 17) — 15 : 17,30 ; 19,45.
• Extemporal la dirigenție : UNION 
(13 49 04) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19.
• Luptătorii din valea misterioasă : 
BUCUREȘTI (15 61 54) - 9 ; 11 ; 13,15 ;
13.30 ; 17,45 : 20.
• Jocul coincidențelor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9 ; 11 ; 13 : 15 ; 17 : 19.
• Povestea Mahulienei : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
17,45 ; 20.
• Viață șl film : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15 ; 17 ; 19.
• Zimblți, vă rog 1: VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19. 

tregt! activități • Profundă anga
jare revoluționară, acțlun» res
ponsabilă

îl,05 Muneă și creație. Din agenda Fes
tivalului național „Ctntarea Româ
niei" (color)

XI,IS Ca un simbur» de soare. Docu
mentar (color)

51.30 Omul șl sănătatea 
îț,50 Telejurnal
22,00 tnchiderea programului 

be, izolate. Vîntu! va sufla slab p!nâ 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 șl 16 grade, cele ma
xime vor fi cuprinse intre 16 ș1 26 de 
grade, mai ridicate în sudul țării în 
primele zile. La munte și în zonele de- 
presionare, dimineața se va produce 
ceață. în București : Vremea va fi cal
dă, mai ales în primele zile. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii slabe spre 
sfîrșitul intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 și 15 
grade, cele maxime între 23 și 2? de 
grade.

• Noile povești ale Șeherezadel : 
CULTURAL (83 50 13) — 9: 12: 15; 18.
• Carmen: SCALA (11 03 72) — 9 ; 
12.15 16: 19.

teatre
• Teatru) Național <14 71 71>. Sa!» 
mare) : Hagi Tuddse — 18; (sala Am
fiteatru) : Poveste din Hollywood — 
18; (sala Atelier) : Autograf — |8.
• Filarmonica „George Enescu" 
05 68 75, sala Studio): Recitai de pian 
Anca Apețean (Bach. Srarlatti, Schu
bert, Mihail Jora, Beethoven. Cho
pin) — 17,30.
• Opera Română (13 18 37) : Giselle 
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 9344) : A 
treia țeapă — 18.
• Teatrul Mic (14 79 81) : Cameristele
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19.30.
• Teatrul de comedie (ÎS 64 60) : Pe
țitoare» — 19.
• Teatrul Giuleștl (sata Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva
— 18.
• Teatru! satlric-muzlca) „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 13 56 78) : Tempo, 
tempo — !9.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia ro
mână" (13 13 00) : De tine clorul mă 
leagă — 18.
41 Circul București (10 41 95) : Mara* * 
tonul circului — 19.



Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-mongol

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Jambin Bat
munh, secretar general al C.C, 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, un salut tovărășesc și cele 
tnai calde urări de sănătate si fe
ricire. precum si de noi succese în 
edificarea social-economică. în asi
gurarea prosperității poporului 
mongol.

Exprimînd vii mulțumiri, tovarășul 
Jambin Batmunh a evocat rodnicele 
convorbiri avute în acest an la Ulan 
Bator cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român și a rugat să

Pentru crearea unei zone libere de arme 

atomice în nordul Europei
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 

„Forumul nordic pentru securitate'*  
este denumirea unei organizații re
cent înființate la Stockholm, al cărei 
obiectiv central ii constituie activi
zarea eforturilor si acțiunilor in fa
voarea creării unei zone libere de

SEARA CULTURALA. Sub aus
piciile Asociației de prietenie Fin
landa — România, la Helsinki a 
avut loc o seară culturală dedicată 
frumuseților turistice ale Republicii 
Socialiste România. Cu acest prilej 
a vorbit profesorul Lauri Lind
gren. prorectorul Universității din 
orașul Turku, președintele asocia
ției. Expunerea a fost exemplifi
cată printr-un mare număr de dia
pozitive. ilustrind frumusețea și 
originalitatea diverselor obiective 
social-culturale. noi și vechi, monu
mente legate de istoria poporului 
român, armonia și varietatea pei
sajului in tara noastră.

LA MOSCOVA a sosit marți, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane 
— informează agenția T.A.S.S.

ÎNTREVEDERE. La Moscova a 
avut loc o întrevedere între Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Kaysone Phomvi- 
hane, secretar general al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.P. Laos, aflat 
intr-o vizită oficială în U.R.S.S. Au 
fost analizate probleme ale coope
rării bilaterale, informează agenția
T.A.S.S.

VIZITA. Agențiile T.A.S.S. și 
A.C.T.C. informează că la invita
ția lui Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. la mijlocul lunii octombrie 
va efectua o vizită oficială in 
R.P.D. Coreeană președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., Andrei A. 
Gromîko.

PRIMIRE. Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, l-a primit pe primul- 
ministru nigerian, viceamiralul 
Augustus Aikhomu, aflat intr-o vi
zită oficială la Sofia. Au fost dis
cutate probleme ale relațiilor bila
terale și aspecte de interes comun 
din actualitatea internațională, a- 
rată agenția B.T.A,

CONFERINȚA. Cea de-a XX-a
Conferință regională a Organiza-

împotriva staționării de arme nucleare

in zona Pacificului
CANBERRA 27 (Agerpres). — Des- 

chizind dezbaterile celei de-a patra 
conferințe anuale a organizației ..Fe
meile — parlamentare ale lumii pen
tru pace" JW.W.P.P.), care se desfă
șoară la Canberra, ministrul afaceri
lor externe al Australiei. Gareth 
Evans, a arătat că sint necesare noi 
măsuri de dezarmare, pe baza res
pectării principiului securității ega
le. în vederea reducerii riscului unui 
război nuclear. Vorbitorul a expri
mat sprijinul guvernului său față 
de ideea reducerii armelor conven

Apel al organizației „Inițiativa de la Krefeld"
BONN 27 (Agerpres). — într-un 

apel al organizației ..Inițiativa de la 
Krefeld", care reunește militanți 
pentru pace de diferite orientări și 
convingeri politice din R.F.G.. se 
subliniază că solutionarea probleme
lor majore ale vieții internaționale 
depinde de înlocuirea cursei înarmă

In sprijinul acordării independenței Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Organizația Națiunilor Unite va 
trimite, la sfirsitul acestei săptămîni. 
o misiune tehnică în Namibia care 
se va ocupa de pregătirile pe car» 
le implică procesul acordării inde
pendenței acestui teritoriu — a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al Na
țiunilor Unite, citat de agenția Chi
na Nouă. Misiunea, alcătuită din ofi
cialități ale secretariatului O.N.U., 
ofițeri din unități de menținere a 
păcii, va sosi la Windhoek — centrul 

ÎN DEZBATEREA SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
si urări fierbinți de sănătate Si 
succes în îndeplinirea marilor răs
punderi ce-i revin în fruntea parti
dului si statului nostru.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de' primirea de către tovarășul 
Jambin Batmunh a tovarășului 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. rectorul Academiei de Studii 
Social-Politice, împreună cu ceilalți 
conducători ai instituțiilor similare 
din unele țări socialiste prezenți la 
Ulan Bator la o consfătuire de 
schimb de experiență privitoare la 
problemele ideologice ale formării 
si educării cadrelor de partid si de 
stat si din conducerea economiei ță
rilor respective.

arme nucleare în nordul Europei. în 
acest scop se au în vedere realiza
rea de dezbateri, lansarea unor ini
tiative proprii menite să ducă Ia li
mitarea cursei înarmărilor si la apli
carea de măsuri in direcția sporirii 
încrederii.

ționale. interzicerii armelor chimice 
și s-a pronunțat împotriva stațio
nării de arme nucleare in regiunea 
Pacificului.

Organizația ..Femeile — parlamen
tare ale ' lumii pentru pace" 
(W.W.P.P.) a fost creată în 1985, la 
Stockholm, cu scopul de a contribui 
Ia creșterea influentei femeilor par
lamentare asupra procșsului de a- 
doptare a deciziilor privind pacea și 
războiul, structurile și bugetele mili
tare. negocierile de dezarmare și so
luționarea conflictelor.

rilor cu dezarmarea. Este lansată 
forțelor iubitoare de pace din R.F.G. 
chemarea de a lua parte, în zilele 
de 22 și 23 octombrie, la lucrările 
celui de-al VII-lea forum al „Iniția
tivei de la Krefeld", care se vor des
fășura sub genericul „Să valorificăm 
șansele dezarmării".

administrativ al Namibiei —. unde 
va prezenta programul Grupului de 
asistență al O.N.U. pentru perioada 
de tranziție (U.N.T.A.G.) privind 
operațiunile sale viitoare in Namibia.

După cum s-a anunțat, partici- 
pantii la convorbirile cvadripartite 
consacrate soluționării pe cale paș
nică a situației din Africa de sud- 
vest au recomandat secretarului ge
neral al O.N.U. ca procesul de acor
dare a independentei Namibiei să În
ceapă la 1 noiembrie a.c.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Dezbaterile de politică generală

N AȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Problematica dezarmării și 
necesitatea întreprinderii de noi acțiuni in acest domeniu, desăvîrșirea 
procesului decolonizării și făurirea unei noi ordini economice internațio
nale, mai echitabile, au reprezentat subiectele prioritare abordate în ca
drul discursurilor de politică generală prilejuite de actuala sesiune a 
Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Pentru prima dată au apărut in
dici de slăbire a contradicțiilor Est- 
Vest — a declarat, în cuvîntarea sa, 
președintele S.U.A., Ronald Reagan. 
Referindu-se la schimbările pozitive 
intervenite pe arena internațională, 
el a amintit, între altele, progresele 
realizate în cadrul negocierilor ame- 
ricano-sovietice asupra dezarmării 
și a apreciat că se întrevăd „nu nu
mai perspectivele unei noi ere în 
relațiile dintre S.U.A. și U.R.S.S., dar 
și începutul unei noi etape de spe
ranță pentru pacea .mondială". Con
tinuă să se înregistreze progrese la 
negocierile privind reducerea arma
mentelor strategice, a subliniat șeful 
executivului american, afirmînd că 
există posibilitatea ca, în termen de 
un an. să fie încheiat un acord cu 
U.R.S.S. in aceasta privință.

Președintele S.U.A. a evidențiat 
tendințele pozitive in soluționarea 
conflictelor regionale, amintind, in 
primul rînd, speranțele in instaura
rea unei păci în Golf, în Afganis
tan, precum și perspectivele solu
ționării pe cale pașnică a situației 
din Angola și din alte regiuni ale 
lumii. Președintele a reafirmat, pe 
de altă parte, hotărîrea Administra
ției S.U.A. de a acorda sprijin, in 
continuare, forțelor contrarevoluțio
nare din Nicaragua. Referitor la si
tuația din Orientul Mijlociu, care 
reprezintă o amenințare serioasă la 
adresa păcii internaționale și secu
rității în regiune, vorbitorul nu a 
avansat nici o propunere concretă.

Ronald Reagan a apreciat utilita
tea convorbirilor sovieto-americane 
cu privire la experiențele nucleare 
în Cosmos, dar a reafirmat hotărî - 
rea S.U.A. de a trece la realizarea 
proiectului militar „Inițiativa de 
Apărare Strategică" (S.D.I.).

Criza economică și socială a Ame- 
ricii Latine are caracteristici alar
mante, dificultățile economice și fi
nanciare ale regiunii agravează’pro
blemele sociale — a arătat ministrul 
peruan al relațiilor externe, Luis 
Gonzales Posada. El a subliniat că 
datoria externă a țărilor latino-a
mericane însumează 420 miliarde de 
dolari, ceea ce reprezintă 45 la sută 
din produsul intern brut al regiu
nii, pentru plata căreia sînt destinate 
40 de procente, din veniturile obținu
te din exporturi. De asemenea, vorbi
torul a semnalat că participarea 
Americii Latine la comerțul mon
dial a scăzut la patru la sută. în 
condițiile deteriorării schimburilor 
comerciale. Susținînd cu cifre refe
ririle sale Ia problemele grave de 
ordin economic și social ce afectea
ză statele din regiune, ministrul 
peruan a subliniat că pentru a 
înfrunta aceste realități trebuie 
ca, , ținînd cont de amploarea 
dramei, țările latino-americane să 
se înscrie definitiv pe calea adîncirii 
cooperării. Aceasta ar oferi regiunii 
posibilitatea de a se prezenta ca un 
front solid în negocierile economice 
șî comerciale internaționale, pentru 
înlăturarea protecționismului lumii 
occidentale puternic industrializate.

I
în opinia guvernului Finlandei, 

O.N.U. poate juca un rol tot mai 
mare in domeniul dezarmării, inter
zicerii arsenalelor chimice, încetării 
experiențelor nucleare și realizării 
de progrese la negocierile privind 
reducerea armamentelor strategice — 
a declarat Kalevi Sorsa, ministrul 
finlandez de externe. El și-a expri

mat, totodată, speranța că reuniunea 
de la Viena a statelor participante 
la C.S.C.E. va duce la adîncirea pro
cesului de încredere si de dezarma
re pe continentul european. Națiu
nile Unite — a arătat vorbitorul — 
reprezintă un instrument valoros în 
edificarea păcii și promovarea cola
borării. Evocînd evoluțiile din Afri
ca de sud. vorbitorul și-a exprimat 
speranța că negocierile în curs vor 
duce la acordarea neîntîrziată a in
dependenței Namibiei si la regle
mentarea trainică a situației din re
giune.

Primul-ministru al Norvegiei, Gro 
Harlem Brundtland — subliniind că 
dezarmarea și controlul asupra înar
mărilor sint probleme de interes ge
neral in soluționarea cărora Națiuni
lor Unite le revine un rol important 
— a arătat că țara sa insistă asupra 
adoptării de măsuri care să ducă la 
oprirea imediată a tuturor experien
țelor cu arma nucleară și la realiza
rea cît mai curînd posibil a unui 
acord de reducere a armamentelor 
strategice. Premierul norvegian a 
relevat, totodată, necesitatea soluțio
nării pe cale pașnică a tuturor stă
rilor conflictuale din diferite regiuni 
ale lumii.

Datoria externă a devenit princi
pala piedică în calea progresului e- 
conomic și social al majorității po
poarelor lumii — a declarat in in
tervenția sa președintele Venezuelei. 
Jaime Lusinchi. Evocînd dificultățile 
financiare cu care sînt confruntate 
țările latino-americane. președintele 
venezuelean a formulat critici la a- 
dresa politicii principalelor organis
me financiare internaționale, subli
niind, totodată, că aceasta generează 
o situație explozivă ce aduce preju
dicii ireparabile economiilor națio
nale ale țărilor de pe continentul la- 
tino-american. Problemele datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvol
tare — a spus vorbitorul — trebuie 
să fie reglementate pe calea unui 
dialog, la care O.N.U. să-și aducă o 
contribuție sporită.

Președintele Venezuelei și-a ex
primat speranța că destinderea în
cordării internaționale, începutul 
procesului de dialog și dezarmare, re
nunțarea la confruntări vor repre
zenta un aport la însănătoșirea rela
țiilor economice internaționale și vor 
duce la sistarea serviciilor datoriei 
externe care impietează dezvoltarea 
economică a statelor.

Susana Ruiz Ceruttt, secretar de 
stat la Ministerul de Externe al Ar
gentinei, după ce a apreciat în inter
venția sa că „țările in curs de dez
voltare, în principal cele din Afric3 
și America Latină, nu au putut con
tribui la creșterea economiei inter
naționale potrivit capacității lor", a 
arătat : „Noua strategie a dezvoltă
rii globale trebuie concentrată într-o 
soluție de durată a problemei dato
riilor externe, care să cuprindă, pe 
de . o parte, continuarea procesului de 
reforme din țările debitoare si. pe de 
alta, reducerea serviciului total al 
acestor datorii si un transfer real al 
resurselor financiare spre aceste 
țări". Reprezentanta Argentinei a 
afirmat că Atlanticul de Sud a con
stituit obiectul unei neiustificate mi
litarizări din partea statelor posesoa
re de arme nucleare „care au insta
lat baze, au efectuat manevre -si au 
amplasat fără restricții unitățile lor 
navale", ceea ce este de natură să 
afecteze securitatea întregii regiuni.

Deschiderea Tîrgului 
internațional 
de la Plovdiv

Tovarășul Todor Jivkov a vizitat 
pavilionul românesc

SOFIA 27 (Agerpres). — Luni s-a 
deschis cea de-a 44-a ediție a Tîrgu
lui internațional de la Plovdiv. Țara 
noastră este prezentă cu un pavilion 
propriu în care sînt expuse 
produse ale industriei constructoare 
de mașini, electronice și electroteh
nice. chimice, petrochimice si meta
lurgice.

Pavilionul românesc a fost vizitat 
de tovarășul Todor Jivkov. secretar 
general al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. care a făcut aprecieri la adre
sa exponatelor prezentate.

Convorbirile cvadripartite 
pentru reglementarea 

pe cale pașnică a situației 
din sud-vestul Africii

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 
în capitala R.P. Congo continuă să 
se desfășoare lucrările celei de-a 
șasea runde de convorbiri cvadripar
tite dintre reprezentanții Angolei. 
Cubei și R.S.A.. cu participarea 
S.U.A.. privind reglementarea pe 
cale pașnică a situației din sud-ves
tul Africii. Potrivit surselor din 
Brazzaville, prima parte a reuniunii 
a fost consacrată unor intilniri bila
terale asupra problematicii de pe 
agenda convorbirilor.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
șeful statului congolez. Denis Sassou 
Nguesso, l-a primit pe reprezentantul 
delegației Angolei. care i-a prezentat 
un mesaj din partea președintelui 
Jose Eduardo dos Santos.

ITALIA
Vie condamnare 

a activității criminale 
desfășurate de Mafia

ROMA 27 (Agerpres). — într-un 
comunicat al președinției Consiliului 
de Miniștri al Italiei este condam
nată asasinarea de către elemente 
mafiote a președintelui Curții de 
Apel din Palermo, judecătorul Anto
nio Saetta. și a fiului acestuia. După 
cum informează agenția A.N.S.A., 
numeroși reprezentanți ai partidelor 
politice italiene si magistrati au 
subliniat că acest asasinat este o 
nouă sfidare lansată de Mafia insti
tuțiilor republicane.

Primul-ministru Ciriaco de Mita a 
evidențiat necesitatea de a se con
feri puteri speciale înaltului comisar 
însărcinat cu lupta împotriva crimei 
organizate. Domenico Sica, precum 
si a unui răspuns unitar al institu
țiilor. forțelor politice si sociale la 
activitățile de tip mafiot.

Peste 2 600 000 
de șomeri în Franța
PARIS 27 (Agerpres). — Un ra

port al Ministerului francez al Mun
cii și Pregătirii Profesionale, dat 
publicității la Paris arată că în luna 
august in Franța existau 2 610 000 de 
șomeri, ceea ce reprezintă 10.4 la 
sută din totalul populației active. O 
situație deosebit de îngrijorătoare se 
manifestă în rindul tinerilor în vîrs- 
tă de pînă la 25 de ani. Această ca
tegorie de populație consemnează ce! 
mai înalt nivel al șomajului — circa 
16 la sută in rîndul tinerilor și 28 
la sută in rîndul tinerelor.

Ședința Seimului R. P. Polone
Mieczeslaw Rakowski — ales președinte 

al Consiliului de Miniștri
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat marți lu
crările ședinței Seimului R.P. Polo
ne, anunță agenția P.A.P. în numele 
Comisiei Centrale de Coordonare a 
colaborării dintre P.M.U.P., Partidul 
Țărănesc Unit, Partidul Democrat 
din Polonia și Prezidiul Consiliului 
Național al Mișcării Patriotice de 
Renaștere Națională, Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de

BERLINUL OCCIDENTAL

Adunarea anuală a
BERLINUL OCCIDENTAL 27 (A- 

gerpres). — în Berlinul occidental au 
început lucrările adunării anuale 
comune a Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.) si Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.). la care participă mi
niștri ai economiei, ai finanțelor și 
guvernatori ai băncilor centrale din 
151 de state, intre care și România. 
Printre principalele probleme aflate 
pe agenda reuniunii se află cele pri-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Atacuri ale aviației israeiiene în sudul Libanului • Continuă 
mișcarea de protest palestiniană în teritoriile ocupate 

• Contacte diplomatice
NEW YORK 27 (Agerpres).

Președintele Ronald Reagan a avut 
la New York o intilnire comună cu 
miniștrii de externe ai Egiptului și 
Israelului, Esmat Abdel Meguid, și, 
respectiv, Shimon Peres. S-a proce
dat la o examinare a situației din 
Orientul Mijlociu, convenindu-se ca 
aceste contacte să continue și în 
viitor — relatează agențiile de presă.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Avioane 
militare israeiiene au atacat, marți 
după-amiază, sate situate în sudul 
Libanului, în afara așa-numitei 
„centuri de securitate", instituită de 
trupele de ocupație ale Israelului —• 
informează agențiile KUNA și 
M.E.N.A. care citează surse locale. în 
urma acestui raid, mai multe case au 
fost distruse.

Tot în sudul Libanului s-au înre
gistrat, în ultimele 24 de ore, noi 
acțiuni de atac ale rezistenței liba
neze, cărora li s-a răspuns cu tiruri 
de artilerie din partea trupelor israe
iiene.

In teritoriile de pe malul vestic al 
Iordanului și Gaza, ocupate de Is
rael. a continuat mișcarea de pro
test palestiniană.

Au fost inregistrate noi ciocniri 
între manifestanți și forțele israeiie
ne de ocupație care au intervenit

Situația economică pe continentul african 
continuă să se înrăutățească

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 
Ca urmare a ordinii economice ine
chitabile din lume, scrie într-un co
mentariu agenția congoleză de in
formații, situația economică a conti
nentului african continuă să se în
răutățească. Datele furnizate’ de sta
tisticile internaționale demonstrează 
că se înregistrează o reducere conti
nuă a creșterii producției agricole 
din Africa. în 1987, acest indice a 
fost de 1,1 la sută, față de 3,6 la 
sută in 1986. Se înregistrează. de 

Stat al R.P. Polone, l-a propus pe 
Mieczeslaw F. Rakowski, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., pentru funcția de 
președinte al Consiliului de Miniș
tri. Seimul a aprobat, prin vot, a- 
ceastă propunere.

Luind cuvintul, Mieczeslaw Ra
kowski a anunțat că va începe con
sultări în vederea formării noului 
guvern și elaborării programului a- 
cestuia.

F.M.I. și B.I.R.D.
vind agravarea datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare, creș
terea deficitului bugetar al țărilor 
occidentale, intensificarea protectio- 
nismului pe plan mondial. în special 
din partea statelor dezvoltate, și con
secințele fluctuației cursului de 
schimb al dolarului.

în ședința de deschidere au luat 
cuvintul directorul F.M.I., Michel 
Camdessus, și președintele Băncii 
Mondiale. Barber Conable.

cu brutalitate. Postul de radio Israel, 
citat de agenția KUNA, a anunțat 
că militarii israelieni au ucis trei pa
lestinieni. Alți 26 palestinieni au fost 
răniți.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — Reprezentantul permanent 
al Libanului la Națiunile Unite a 
adresat Consiliului de Securitate o 
scrisoare în care se arată că Israe
lul continuă actele de agresiune 
care afectează integritatea terito
rială și suveranitatea țării, transmi
te agenția T.A.S.S. în document se 
exprimă regretul că repetarea aces
tor acte nu a primit răspunsul ne
cesar și se cere Consiliului de Secu
ritate să întreprindă demersurile ne
cesare pentru sistarea actelor israe
iiene de agresiune împotriva Liba
nului.

MANAMA 27 (Agerpres). — Emi
rul statului Bahrein, șeicul Issa Bin 
Salman Al-Khalifa. a avut o între
vedere cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
aflat într-o vizită la Manama, in 
cadrul unui turneu în țări din re
giune — informează agenția M.E.N.A. 
Au fost abordate problema palesti
niană si ultimele evoluții ne plan 
arab si la nivel internațional.

asemenea, o reducere a venitului na
țional al acestor țări, care in anul 
1987 a cunoscut deja o scădere de 2 
la sută. Reducerea acestuia a antre
nat o diminuare a alocațiilor buge
tare pentru nevoile sociale.

Toate acestea — conchide agenția 
congoleză de informații — determină 
statele continentului să încheie acor
duri inechitabile cu Fondul Monetar 
Internațional și să aplice programele 
de „asanare" economică impuse de 
acesta.

Înfăptuirea unor măsuri reaie, concrete de dezarmare 
- principalul imperativ al contemporaneității

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

La Geneva s-au încheiat lucrările sesiunii din acest an a Confe
rinței pentru dezarmare, organism de negocieri multilaterale, format din 
40 de state, printre care și România. Raportul de activitate al confe
rinței, adoptat in încheierea lucrărilor, figurează ca punct distinct pe 
ordinea de zi a celei de-a 43-a sesiuni a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite, care a inceput la New York. In cursul celor 
două părți ale sesiunii din acest an, conferința și-a concentrat atenția 
asupra examinării și negocierii unor acorduri și măsuri concrete vizind 
interzicerea experiențelor nucleare, încetarea cursei înarmărilor nucleare 
și trecerea la dezarmare, prevenirea cursei înarmărilor nucleare în spa
țiul cosmic, interzicerea armelor chimice și altor arme de distrugere în 
masă, elaborarea programului global de dezarmare..

Este un fapt cunoscut că dezba
terile si negocierile desfășurate în 
cei peste 25 de ani de existență ai 
organismului de la Geneva au con
tribuit la elaborarea unor importan
te instrumente juridice internațio
nale. astăzi în vigoare, privind in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, spațiul extraatmosferic și 
sub apă, explorarea și folosirea in 
scopuri pașnice a Cosmosului, 
neproliferarea armelor nucleare, in
terzicerea amplasării armelor nu
cleare și a altor arme de distru
gere în masă pe fundul mărilor, in
terzicerea armelor bacteriologice, in
terzicerea folosirii in scopuri mili
tare sau in alte scopuri ostile a teh
nicilor de modificare a mediului în
conjurător. Dacă acestea reprezintă 
lucruri meritorii, din păcate nu poa
te fi trecut cu vederea, așa cum au 
ținut să releve și in cadrul actualei 
sesiuni reprezentanții marii majori
tăți ai statelor membre, faptul că, 
în ultimul timp, în cadrul conferin
ței nu a fost elaborat textul nici 
unui proiect nou sau acord inter
național in domeniul dezarmării. 
Este și motivul pentru care. în luă
rile lor de poziție, reprezentanții 
statelor mici și mijlocii, neutre și 
nealiniate au ținut să evidențieze 
că. in condițiile în care situația in
ternațională rămine complexă și 
contradictorie. în care cursa înar
mărilor continuă, atît pe plan can
titativ, cît și calitativ, iar amenin
țarea unui război nuclear planează 
mai departe asupra omenirii, se 
impun eforturi tot mai susținute din 
partea tuturor țărilor, în toate or
ganismele de dezbatere și negocieri, 
inclusiv in cadrul Conferinței de la 
Geneva — căreia îi revin un loc 
și responsabilități deosebite — in 
vederea realizării unor pași concreți 
și a unor măsuri efective de dezar
mare, in primul rînd nucleară.

Promovind în mod activ concepția 
și inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la im

perativul opririi cursei înarmărilor, 
în primul rînd al înarmărilor nu
cleare. al trecerii la dezarmare, la 
eliminarea completă a armelor nu
cleare. la reducerea substanțială a ar
melor convenționale, țara noastră a 
acționat cu fermitate și la actuala 
sesiune pentru a se asigura pe de
plin conferinței caracterul unui for 
efectiv de negociere, care să elabo
reze acorduri și măsuri in domeniul 
dezarmării.

în acest sens. România a depus 

La încheierea Conferinței de !a Geneva

eforturi susținute pentru cai proble
mele dezarmării nucleare să devină 
obiect concret de negociere în ca
drul conferinței, pronunțindu-se 
pentru lichidarea completă, pină 'in 
anul 2000. a armelor nucleare. Da
torită lipsei de voință politică a uno
ra din puterile nucleare, conferința 
n-a reușit insă nici la această sesiune 
să depășească stadiul examinărilor 
de ansamblu și al declarațiilor. de 
principiu in problemele dezarmării 
nucleare. Numeroase delegații. în
deosebi ale țărilor socialiste, neutre 
și nealiniate, au exprimat regretul 
în ceea ce privește faptul că in le
gătură cu încetarea experiențelor 
nucleare și prevenirea războiului nu
clear nu s-a reușit trecerea la dez
bateri și negocieri de fond. în struc
turi de lucru corespunzătoare. în 
cursul sesiunii au fost inregistrate 
doar anumite progrese în lucrările 
grupului ad-hoc de experți însărci
nat cu elaborarea codului și stabili
rea modalităților de realizare a unui 
experiment internațional pentru uti- 

- lizarea mijloacelor de detecție seis
mică a exploziilor nucleare, ca im
portantă modalitate de verificare și 
asigurare a aplicării unor măsuri de 
limitare și încetare a experiențelor 
nucleare, inclusiv a unui viitor tra

tat internațional de interzicere ge
nerală a experiențelor cu arme nu
cleare. In acest- context, se cuvine 
amintit că țara noastră și-a mani
festat sprijinul față de propunerea a 
șase țări nealiniate vizind completa
rea prevederilor Tratatului de la 
Moscova, din 1963, asupra interzicerii 
experiențelor nuclearo în atmosferă, 
spațiul extraatmosferic și sub apă, 
prin extinderea acestei interdicții și 
asupra experiențelor subterane, ast
fel incit să se realizeze interzicerea 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară.

Dezbaterile privind prevenirea 
cursei Înarmărilor in spațiul cosmic 
au evidențiat necesitatea unei regle
mentări cuprinzătoare și eficace, 
care să asigure utilizarea Cosmosu
lui exclusiv in scopuri pașnice, în 
afara oricărei competiții militare. 
Comitetul special însărcinat cu exa
minarea acestei probleme a înre
gistrat unele progrese în definirea 
problemelor ce se pun și a măsuri
lor necesare, fără însă a se putea 

trece la negocierea unor acorduri și 
măsuri concrete.

Este bine cunoscut că de mai mulți 
ani se află in curs de negociere, în 
cadrul unui comitet special, proiectul 
de convenție privind interzicerea și 
eliminarea armelor chimice. La în
cheierea primei părți a sesiunii din 
acest an a fost prezentat un proiect 
de 150 de pagini, apreciat ca o bună 
bază pentru concretizarea prevederi
lor viitoarei convenții. Se cuvine re
levat că pînă în prezent' 27 de state, 
între care se află și România, au 
făcut declarații in cadrul conferin
ței prin care au arătat că nu dețin 
arme chimice și că nu produc în in
dustria civilă substanțe ce pot fi fo
losite ca arme chimice. Acest schimb 
multilateral de date este de natură, 
firește, să faciliteze procesul de ne
gociere a convenției și îndeosebi . a 
măsurilor de verificare a proceduri
lor internaționale, constituind. în a- 
celași timp, și o importantă măsură 
de creștere a încrederii dintre state.

Una din problemele căreia i s-a a- 
cordat o deosebită atenție la actuala 
sesiune a reprezentat-o asigurarea 
condițiilor necesare pentru ca regi
mul ce urmează a fi stabilit prin 
viitoarea convenție să nu afecteze, 
ci să favorizeze activitățile pașnice, 

r

precum și cooperarea internațională 
in domeniul chimiei. Cu toate că re
zultatele concrete inregistrate la a- 
ceastă sesiune au fost modeste, nu 
poate să nu fie remarcat că partici- 
panții au hotărit ca organismul de 
negocieri să-și continue activitatea 
și in perioada de pină la viitoarea 
sesiune a conferinței, care urmează 
să înceapă la 7 februarie 1989.

In intervențiile prezentate la cea 
de-a treia sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării, din vara acestui an, re
prezentanții marii majorități a sta
telor au subliniat importanța defini
tivării cît mai grabnice a programu
lui global de dezarmare, problemă 
care se află de mai mulți ani pe a- 
genda Conferinței de la Geneva. Din 
păcate insă nu s-a reușit finali
zarea unui text de consens, datorită 
îndeosebi poziției unor state occiden
tale. care nu au acceptat formulări 
angajante în legătură cu o serie de 
măsuri concrete de dezarmare.

în următoarele trei luni proble
mele dezarmării se vor afla în dez
baterea noii sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Nu intimplător, din 
cele 149 de puncte înscrise pe or
dinea de zi a sesiunii, circa 25 sint 
consacrate unor chestiuni de arză
toare actualitate cum sînt : necesi
tatea urgentă a încheierii unui tratat 
de interzicere a experiențelor nu
cleare si încetarea cursei înarmări
lor nucleare, stabilirea de zone de- 
nuclearizate, interzicerea armelor 
chimice, interzicerea producerii de 
noi arme de distrugere în masă și 
de noi sisteme de asemenea arme, 
prevenirea cursei Înarmărilor în 
Cosmos, reducerea bugetelor milita
re și altele. La cea de-a treia sesiune 
specială a Adunării Generale consa
crată dezarmării au fost avansate 
numeroase propuneri și inițiative in 
legătură cu aceste probleme și cu 
alte aspecte ale opririi cursei înar
mărilor și realizării dezarmării.

Așa cum a evidențiat în repetate 
rînduni țara noastră, tovarășui 
Nicolae Ceaușescu. in prezent este 
mai necesar ca oricînd să se inten
sifice eforturile și să se acționeze la 
scară mondială pentru continuarea s 
dezvoltarea acțiunilor indreptate spre 
transpunerea in viață a propunerilor 
făcute de diferite state, spre mate
rializarea importantelor obiective ale 
înfăptuirii dezarmării, făuririi unei 
lumi a păcii și înțelegerii, fără arme 
și fără războaie, ca problemă funda
mentală a vremurilor noastre.

Radu BOGDAN L

țiej Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) 
pentru America Latină și zona Ca
raibilor se va desfășura în orașul 
brazilian Recife în perioada 2—8 
octombrie, informează agenția EFE. 
Vor participa miniștrii agriculturii 
din 33 de țări.

NEGOCIERI. La Nicosia a avut 
Ioc marți o nouă intilnire din ca
drul actualei runde de negocieri 
intercomunitare cipriote. la care 
au luat parte președintele Cipru
lui. Ghiorghios Vassiliou. și lide
rul comunității turco-cipriote. Rauf 
Denktaș. La negocieri, consacrate 
diferitelor aspecte ale problemei 
cipriote, a participat reprezentan
tul special al secretarului general 
al O.N.U. pentru Cipru. Oscar Ca- 
millon.

administrative militare
nivel sint conduse de

so-

MODIFICARE. Partidul Progra
mul Socialist Birman și-a modifi
cat numele, devenind Partidul Uni
tății Naționale, a anunțat postul de 
radio național Rangoon. Observa
torii din capitală sint de părere 
că Partidul Unității Naționale va 
participa la alegerile generale 
aflate în faza de pregătire. Tot
odată, guvernul din Birmania a 
emis un decret privind crearea de 
zone 
țară. Consiliile administrative 
orice 
li tari.

ZBOR COSMIC. Cosmonauții 
vietici Vladimir Titov, Musa Ma- 
narov și Valeri Poliakov își conti
nuă programul de activitate la bor
dul stației științifice „Mir". Co
mandantul echipajului — Vladimir 
Titov — sub controlul medicului 
cercetător — Valeri Paliakov — a 
efectuat experimentul „Sport", a- 
vind drept scop stabilirea regimu
lui optimal al antrenamentelor fi
zice într-un zbor cosmic de lungă 
durată. Cei trei cosmonauți au con
tinuat, totodată, cercetările astro- 
fizice, folosind observatorul orbi
tal instalat la bordul modulului 
specializat „Quant".

in 
de 

mi-

ABSENTEISM. Dezinteresul e- 
lectoratului francez s-a manifestat 
și cu prilejul primului tur de scru
tin al alegerilor cantonale desfă
șurat duminică. Astfel, după cum 
informează agenția EFE. citind un 
comunicat oficial dat publicității 

la Paris, la urne nu s-au prezen
tat, duminică, decît 50,74 la sută 
dintre cei înscriși pe listele elec
torale. Absenteismul este calificat 
la Paris drept un record în pe
rioada postbelică pentru acest gen 
de alegeri.

OPERAȚIUNI ANTIDROG. In 
cursul operațiunilor comune desfă
șurate de unități ale armatei și 
poliției antidrog columbiene. în 
ultimele zile au fost confiscate 
1 075 kg de cocaină, evaluate pe 
piața ilicită la 6,5 milioane de do
lari — informează agenția EFE. 
într-un document al președinției 
republicii se arată că în cele opt 
luni care au trecut de la începu
tul anului, în cadrul campaniei îm
potriva traficului ilicit cu droguri 
au fost confiscate, intre altele, 
13 444 kg de cocaină, fiind distru
se 711 laboratoare de prelucrare, 
39 piste pentru avionete si 20 de I 
generatoare electrice.

CONVORBIRI. Agenția de presă I 
IRNA informează că la Geneva I 
au început convorbiri preliminare 
între Marea Britanie și Iran avînd 
ca obiectiv normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări. Se preci
zează că actualele discuții repre
zintă un preludiu al întrevederii 
pe care urmează să o aibă la New 
York miniștrii de externe ai celor 
două țări.

GREVA. în Italia s-a desfășurat 
o grevă națională de 24 de ore a 
personalului de la căile ferate. 
După cum informează agenția 
A.N.S.A., greviștii au protestat îm
potriva proiectelor guvernamenta
le de a deznaționaliza o parte din 
căile ferate. Un purtător de cuvînt 
al sindicatelor a declarat că greva 
s-a desfășurat cu succes.

INUNDAȚIILE produse în re
giunile din nordul Indiei au cauzat 
moartea a aproximativ 350 de per
soane, s-a anunțat oficial la New 
Delhi. Agenția M.E.N.A. precizea
ză, totodată, că peste 200 000 de 
persoane sînt sinistrate. Numeroa
se așezări au fost distruse.

INVAZIA LĂCUSTELOR. Va
luri de miliarde de lăcuste migra
toare, venind dinspre regiunile es
tice ale Sudanului, au întunecat 
cerul capitalei. Khartum, pentru 
mai mult de o oră, împrăștiindu-se 
apoi peste cîmpiile situate de-a 
lungul Nilului. Atrase de1 vegeta
ția crescută abundent în urma ploi
lor torențiale de luna trecută, ele 
pot proyoca, după cum apreciază 
autoritățile sudaneze, pagube mai 
mari decît cele 330 milioane do- | 
lari, cît au reprezentat efectele 
inundațiilor.
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