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Sub președinția tovarășului^ Nicolae Ceaușeșcu 

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc marți, 11 octombrie, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat PROGRAMUL PRIVIND ASI
GURAREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE, FOLOSIREA 
RAȚIONALĂ A ENERGIEI ELECTRICE, TERMICE Șl 
A GAZELOR NATURALE Șl REGIMUL DE LUCRU 
AL UNITĂȚILOR ECONOMICE Șl SOCIALE PE 
PERIOADA DE IARNĂ 1988-1989.

in conformitate cu prevederile acestui program, 
Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, co
mitetelor județene de partid, consiliilor populare 
sâ ia măsuri ferme pentru funcționarea centrale
lor electrice la întreaga capacitate și livrarea 
energiei la nivelurile stabilite prin plan, in vederea 
desfășurării normale a activității în unitățile eco
nomice, in toate domeniile. S-a indicat ca, in 
toate centralele electrice, sâ se asigure o temei
nică organizare a producției și a muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei, folosirea deplină a mijloa
celor din dotare, pentru ca sistemul energetic 
național să funcționeze în bune condiții. Unită
țile miniere vor trebui să livreze, în acest scop, 
centralelor electrice întreaga cantitate de căr
bune prevăzută și de calitate corespunzătoare.

In legătură cu regimul de lucru al unităților 
economice pe perioada de iarnă și folosirea ra
țională a energiei electrice, s-a stabilit ca în 
toate întreprinderile industriale, cu sau fără foc 
continuu, să se acționeze cu hotârire pentru or
ganizarea corespunzătoare a schimburilor, a 
fluxurilor tehnologice, in vederea reducerii con
sumului de energie electrică și încadrării stricte 
în normele de consum aprobate, care vor fi con
siderate ca maxime.

Unitățile comerciale, de Invâțămint, sănătate, 
din sectorul social-cultural și administrativ-gospo- 
dăresc vor întocmi, de asemenea, programe de 
lucru adecvate, astfel incit să fie redus la mi
nimum consumul de energie și să se folosească 
cit mai bine lumina naturală.

In ce privește abonații casnici și alte categorii 
de mici consumatori, s-a subliniat necesitatea ca 
toți cetățenii să gospodărească cu maximum de 
grijă energia electrică, eliminînd orice formă de 
risipă a acesteia, contribuind astfel la efortul 
general de utilizare cit mai rațională a energiei 
electrice de care dispune economia națională.

In legătură cu consumurile de energie electrică 
livrate populației, LA PROPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘEȘCU, SECRETARUL GENERAL 
AL PARTIDULUI, COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
A APROBAT O SERIE DE MĂSURI PRIVIND MA
JORAREA CONSUMURILOR NORMATE DE ENER
GIE, PRECUM SI REDUCEREA UNOR TARIFE 
PENTRU ACESTE CONSUMURI.

Astfel, pentru un apartament cu o cameră sau 
pentru o familie cu 1-2 persoane, consumul 
anual de energie electrică se majorează, in me
diul urban, de la 208 kWh la 260 kWh, respectiv 
cu 25 la sută, iar în mediul rural, de la 140 kWh 
la 170 kWh, deci cu 21,4 la sută.

Pentru un apartament cu 2 camere sau o fa
milie cu 2-3 persoane, consumul anual normat 
se majorează, in mediul urban, de la 280 kWh 
la 340 kWh, respectiv cu 21,4 la sută, iar in 
mediul rural se majorează de la 200 kWh la 
240 kWh, deci cu 20 la sută.

Pentru un apartament cu 3 camere sau o fa
milie cu 3-4 persoane, consumul anual normat 
se majorează, in mediul urban, de la 340 kWh

la 420 kWh, respectiv cu 23,5 la sută, iar in 
mediul rural de la 228 kWh la 280 kWh, deci 
cu circa 23 la sută.

Pentru un apartament cu 4 camere și mai 
multe, sau pentru o familie cu 4-5 persoane ori 
mai numeroasă, consumul anual normat, in mediul 
urban, se majorează de la 408 kWh la 480 
kWh, respectiv cu circa 18 la sută, iar în mediul 
rural, de la 248 kWh la 290 kWh, deci cu circa 
17 la sută.

In ce privește tarifele pentru consumuri de 
energie s-a hotărit menținerea actualului tarif, 
de 0,65 lei kWh, pentru toate consumurile 
normate, majorate.

Pentru depășirea noilor consumuri de energie 
normate, s-a stabilit să se aplice tarife mai 
reduse decit cele actuale, precum și îmbunătă
țirea condițiilor in care se aplică aceste tarife.

In legătură cu toate aceste măsuri s-a hotărit 
să se elaboreze un Decret al Consiliului de Stat, 
care se dă publicității.

in continuare, Comitetul Politic Executiv a dez
bătut și aprobat PROPUNERILE PRIVIND ANI
VERSAREA A 70 DE ANI DE LA FĂURIREA 
STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN, măreț 
act istoric, care a încununat lupta de veacuri 
a poporului român pentru unitate și independen
ță, a deschis calea dezvoltării națiunii noastre, 
a împlinirii visului secular al tuturor românilor de 
a trăi uniți in granițele aceleiași țâri, intr-un 
stat unitar, liber și independent.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat convin
gerea că această glorioasă aniversare va con
stitui un minunat prilej de puternică manifestare 
a unității strinse a întregului popor in jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, de mobilizare largă a ener
giilor și forțelor creatoare ale tuturor oamenilor 
muncii pentru progresul și înflorirea patriei so
cialiste, pentru înfăptuirea exemplară a Tezelor 
din aprilie și transpunerea neabătută in viață 
a hotâririlor Congresului al Xlll-lea și Conferin
ței Naționale ale P.C.R., a Programului de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a patriei spre comunism, pentru 
afirmarea tot mai puternică a României ca țară 
liberă, demnă și înfloritoare.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, In con
tinuare, ACTIVITATEA DELEGAȚIEI ROMANE LA 
INTILNIREA PREȘEDINȚILOR PARLAMENTELOR 
STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA 
VARȘOVIA, CARE A AVUT LOC RECENT LA 
BERLIN.

In acest cadru, Comitetul Politic Executiv a apro
bat poziția delegației române privind neacceptarea 
propunerii prezentate de participant la intilnire 
privind crearea „Consiliului Parlamentar Eu
ropean*,  considerind că, in condițiile actuale, 
nu este necesară instituirea unor noi organisme 
parlamentare - care, așa cum au fost concepute, 
ar căpăta un caracter supranational - ci dez
voltarea formelor de colaborare deja existente, 
ce și-au dovedit, in practică, utilitatea. A fost 
reafirmată hotârirea României de a acționa, și 
in viitor, in vederea extinderii relațiilor sale 
pe linie parlamentară cu celelalte țări socia
liste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, de a-și aduce - și pe această 
cale - o contribuție sporită la promovarea poli
ticii de pace și dezarmare, de securitate, încrede
re și colaborare intre popoare.

In cadrul ședinței, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘEȘCU A PREZENTAT O INFOR

MARE IN LEGĂTURA CU VIZITA OFICIALA DE 
PRIETENIE EFECTUATĂ, iMPREUNÂ CU TOVA
RĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN UNIUNEA SOVIE
TICĂ, IN PERIOADA 4-6 OCTOMBRIE, LA INVI
TAȚIA C.C. AL P.C.U.S. SI A PREZIDIULUI SO
VIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu in timpul vizitei, modului in 
care a prezentat, in cadrul convorbirilor, poziția 
partidului și statului nostru cu privire la dezvol
tarea, pe multiple planuri, a relațiilor dintre 
România și Uniunea Sovietică, precum și in legă
tură cu probleme actuale ale vieții politice inter
naționale - poziție ce corespunde intru totul 
orientărilor și hotâririlor Congresului al Xlll-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a relevat, cu satis
facție, rezultatele rodnice ale convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care deschid, prin înțelegerile convenite, 
noi perspective raporturilor bilaterale, inscriin- 
du-se ca o contribuție de seamă la întărirea 
continuă a relațiilor tradiționale dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, in spiritul Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală, pe 
baza principiilor deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile interne, avanta
jului reciproc și intrajutorârii tovărășești. In acest 
sens, a fost evidențiată însemnătatea măsurilor 
stabilite, cu prilejul vizitei, privind intensificarea 
cooperării și specializării in producție, creșterea 
și diversificarea schimburilor de mărfuri, potrivit 
prevederilor Programului de lungă durată, pinâ 
in anul 2000. S-a ajuns, de asemenea, la o serie 
de înțelegeri importante privind intensificarea co
laborării tehnico-științifice, inclusiv prin crearea 
unor grupe comune de cercetare intr-o serie de 
domenii de mare importanță pentru dezvoltarea 
economico-socială a celor două țâri.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată, 
importanța schimbului de păreri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu și tovarășul Mihail Gorbaciov 
l-au avut cu privire la evoluția vieții politice mon
diale, a mișcărij comuniste și muncitorești inter
naționale, in cadrul căruia a fost reafirmată hotâ
rirea României și Uniunii Sovietice de a intâri 
conlucrarea pe arena mondială, de a acționa, 
împreună cu celelalte țâri socialiste, cu forțele 
progresiste, democratice, de pretutindeni pentru 
înfăptuirea dezarmării - in primul ixnd a celei 
nucleare - rezolvarea pe cale pașnică, prin tra
tative, a problemelor litigioase dintre state, 
instaurarea in Europa și in lume a unui climat de 
destindere, securitate și pace, de înțelegere și 
colaborare.

Aprobind In unanimitate rezultatele vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernului, minis
terelor, celorlalte organe și instituții centrale să 
ia toate măsurile ce se impun pentru realizarea, 
in cele mai bune condiții, a ințelegerilor conve
nite la nivel inalt, care asigură dezvoltarea mai 
puternică, pe multiple planuri, a conlucrării și 
cooperării româno-sovietice.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

municipiului Miercurea-Ciuc CristianDin noua arhitectură

Producția anului viitor-temeinic și din timp pregătită!
Imperativul perioadei în care ne 

aflăm este — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. — inten
sificarea eforturilor tuturor colecti
velor de oameni ai muncii pentru 
Îndeplinirea integrală, in cit mai 
bune condiții a sarcinilor de plan pe 
trimestrul IV și pe întregul an. Deo
potrivă însă — arăta secretarul ge
neral al partidului — trebuie să șe 
acorde cea mai mare atenție pregă
tirii corespunzătoare, sub toate as
pectele, a producției anului viitor. 
In această privință, conducătorul 
partidului și statului aprecia că. în
tocmit pe baza unei largi consultări 
a tuturor întreprinderilor, centrale
lor, cu participarea activă a factori
lor de resort din ministere și organe 
centrale de sinteză, proiectul planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomico-socială pe 1989 conține pre
vederi care, deși nu sînt prea mari, 
asigură o dezvoltare corespunzătoare 
a activității economico-sociale, în 
concordanță cu hotărîrile Congresu
lui al Xlll-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

Firește, pornind de la conside
rentul că aceste prevederi sînt în 
continuare susceptibile de îmbunătă
țire, va trebui ca, în adunările ge

nerale ale oamenilor muncii care 
vor avea loc în această lună, să se 
dezbată cu maximă exigență sarci
nile pe care și le asumă fiecare co
lectiv pentru producția anului viitor. 
Cu aceste prilejuri, precum și în ca
drul pregătirilor specifice care se 
fac în toate domeniile activității din 
economie, este necesar să fie solu
ționate toate problemele concrete ce 
se ridică, în așa fel încît planul pe 
1989 să conțină cele mai bune pre
vederi și să dea o perspectivă cla
ră pentru dezvoltarea economico- 
socială în anul viitor.

Din multitudinea de aspecte care 
trebuie să se situeze în acest sens 
în atenția factorilor de resort din 
întreprinderi și centrale, primul pas 
și cel mai important il reprezintă 
fundamentarea judicioasă și corela
rea riguroasă a indicatorilor de plan 
fizici, valorici, de eficiență și stabi
lirea unor măsuri realiste care să 
dea garanția îndeplinirii neabătute a 
sarcinilor de plan. De însemnătate 
evidentă în această privință s-au 
dovedit a fi acțiunile cuprinse în 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției, 
aflate în curs de înfăptuire în toate 
unitățile economice, programe care 
vor trebui îmbogățite, adaptate po
trivit sarcinilor specifice pentru a-

nul viitor. Dar, deosebit de aceasta, 
în perioada în care ne aflăm va tre
bui să se întreprindă tot ce este ne
cesar pentru înfăptuirea măsurilor 
de modernizare prevăzute pe acest 
an, intrucît pe efectul acestora se 
scontează încă din primele zile ale 
anului viitor.

In același context, o mare însem
nătate are pregătirea capacităților 
de producție, ințelegind prin aceas
ta, deopotrivă, intrarea în funcțiune 
a tuturor investițiilor ce au prevă
zută pentru acest an racordarea la 
circuitul productiv și care' ur
mează să producă din plin în anul 
viitor, atingerea parametrilor pro
iectați la noile obiective, conform 
programelor stabilite și angajamen
telor asumate în acest sens, încăr
carea judicioasă a mașinilor, utila
jelor și agregatelor, asigurarea tu
turor condițiilor pentru exploatarea 
corespunzătoare, întreținerea și re
pararea tuturor fondurilor fixe pro
ductive, potrivit normelor tehnice 
stabilite.

De bună seamă, este necesar ca 
toate lucrările de pregătire a pro
ducției să aibă ca punct de plecare 
stabilirea exactă a structurii de fa
bricație a produselor care urmează 
a fi realizate, in ce cantitate si in ce 
eșalonare in timp. Aceasta nu se

poate face de sine stătător, de către 
fiecare întreprindere în parte, ci 
numai luîndu-se in considerare, în 
mod concret, nevoia socială, precum 
și posibilitățile reale de asigurare 
tehnico-materială. Cu alte cuvinte, 
in această etapă se realizează inter
conectarea planurilor de producție 
ale întreprinderilor, prin încheierea 
unor contracte economice. Or, din 
acest punct de vedere, lucrările de 
contractare sînt mult întîrziate față 
de termenul limită stabilit in Legea 
privind încheierea și executarea 
contractelor economice, deși princi
palele balanțe materiale au fost ela
borate. Cu prioritate este necesar să 
fie încheiate contractele referitoare 
la asigurarea bazei energetice și dc 
materii prime, a produselor chimice 
și metalurgice, pentru ca unitățile 
din ramurile prelucrătoare să aibă 
asigurate condițiile materiale nece
sare în vederea contractării produ
selor complexe cu parteneri din tară 
și de peste hotare.

Cum campania contractuală se află 
în plină desfășurare, este locul să 
amintim cîteva exigențe ale noilor 
reglementări în vigoare, de la care 
nu trebuie să se abdioe sub nici un 
motiv, chiar dacă într-o serie de
(Continuare în pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Abdullah Tenekeci, ministru de stat al

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. a primit, marți, 
pe Abdullah Tenekeci, ministru de 
stat, președintele părții turce în Co
misia mixtă guvernamentală de coo
perare economică dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Turcia, ale cărei lucrări se desfă
șoară la București.

Tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 
i-au fost transmise, cu acest prilej, 
un cald salut și cele mai cordiale 
urări din partea președintelui Repu
blicii Turcia. Kenan Evren.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a transmis, la 
rîndul său, președintelui Kenan

Evren un salut călduros și cele mai 
bune urări.

In timpul întrevederii au fost 
subliniate bunele raporturi de priete
nie și colaborare dintre România 
și Turcia și s-a exprimat dorința 
dezvoltării lor în continuare, in spi
ritul înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, de la București și Ankara. S-a 
relevat rolul deosebit ce revine Co
misiei mixte guvernamentale in va
lorificarea posibilităților existente 
pentru lărgirea și diversificarea coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice, pentru sporirea schimburilor 
comerciale, corespunzător potenția
lului în creștere al economiilor ce
lor două țări.

Republicii Turcia
In cadrul convorbirii s-a apre

ciat că dezvoltarea, pe multiple pla
nuri. a conlucrării româno-turce re
prezintă o contribuție importantă la 
crearea unui climat de înțelegere și 
largă colaborare în Balcani, in Eu
ropa și in lume.

La primire a luat parte Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guvernamen
tală.

Au participat, de asemenea, am
basadorul României la Ankara. Lu
cian Drăguț, și ambasadorul Turciei 
la București, Siileyman Okyar Giin- 
den.

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Ambasadorul Statelor Unite Mexicane
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. a primit, marți.

pe Mario Armando Amador Duron, 
care si-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador

extraordinar si plenipotențiar al 
Statelor Unite Mexicane Ia Bucu
rești. (Continuare în pag. a V-a).

Ambasadorul Statului Kuweit
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, La 11 octombrie, pe

Khaled A. Al-Dowaisan, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de? ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Statului Kuweit 
in România. (Continuare în pag. a 
V-a).

Ambasadorul Republicii Democrate Populare Laos
Marți, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Khamphong

Phanvongsa, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar si plenipo

tențiar al Republicii Democrate 
Populare Laos în țara noastră. (Con
tinuare in pag. a V-a).

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĂNIft

DECRET
privind majorarea consumurilor normate lunare

si reducerea
în conformitate cu Hotărîrea 

Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind majorarea 
cotelor lunare și reducerea unor 
tarife la energia electrică livra
tă populației.

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decrete a- 
z ă :

tarifelor la energia electrică 
livrată populației

Art. I — începînd cu data pre
zentului decret se majorează 
consumurile normate anuale la 
energia electrică livrată popu
lației pentru iluminat și utili
zări casnice între 18 și 25 la sută 
în mediul urban și între 17 și 23 
la sută în mediul rural. Consu
murile normate lunare majorate 
se stabilesc după cum urmează :

— kWh lunar

Tipul apartamentului 
(componența familiei)

Niveluri de consum
in perioada 

noiembrie-februarie
in perioada 

martie-octombrie
Urban Rural Urban Rural

Apartament cu 1 cameră 
(familie cu 1—2 persoane) 27 18,5 19 12
Apartament cu 2 camere 
(familie cu 2—3 persoane) 35 24 25 18
Apartament cu 3 camere 
(familie cu 3—4 persoane) 47 26 29 22
Apartament cu 4 camere 
și peste (familie cu 4—5 
persoane și peste) 48 25,5 36 23,5

Art. 2 — Pentru nivelurile de 
consum prevăzute la art. 1 se 
menține tariful actual de 0,65 
Iei/kWh la energia electrică li
vrată populației pentru iluminat 
și utilizări casnice.

Pentru depășirea consumurilor 
normate lunare, tarifele se re
duc și se stabilesc după cum ur
mează :

a) 1,00 Iei/kWh pentru depăși
rea cOhSumuliii cu pînă la 10 la 
sută.

b) 1,50 Iei/kWh pentru depăși
rea consumului cu 10 pînă "la 15 
la sută.

c) 2,00 Iei/kWh și se averti
zează consumatorul pentru depă
șirea consumului cu 15 pînă la 
20 la sută.

d) 2,50 Iei/kWh pentru depăși
rea consumului, după avertizare, 
cu peste 20 la sută.

Art. 3 — Prevederile din
Decretul Consiliului de Stat nr. 
272/1987 referitoare la consumu
rile normate lunare și tarifele la 
energia electrică livrată popu
lației pentru iluminat și utilizări 
casnice se modifică în mod co
respunzător dispozițiilor prezen
tului decret.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R,
— program de muncă pentru partid, pentra popor

ȘTIINȚA ȘI CULTURA
- valori definitorii ale „universului11 omului nou

Noile programe de dezvoltare e- 
conomico-socială a României. în
temeiate pe hotărîrile Congresului 
al Xlll-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, fac imperios 
necesare un nou mod de a 
gîndi. o nouă răspundere fată de 
îndatoriri, noi modalități de ac
țiune practică. Este nevoie de 
muncă de cea mai înaltă calita
te. Dar. in același timp, este ne
voie de învățătură de cea mai 
înaltă calitate. în expunerea 
din 29 aprilie a.c., în care 
sînt cuprinse Tezele pentru ple
nara C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘEȘCU sublinia : 
„Ceea ce spunem tineretului e va
labil pentru toți: invitați, învățați 
și iar invățați! Nu se poate asigura 
o conducere corespunzătoare fără 
înțelegerea schimbărilor care au Ioc 
continuu in societate, in lume, in 
dezvoltarea forțelor de producție, 
a științei, a culturii, a cunoașterii 
universale". Dezvoltînd această 
idee de mare însemnătate, atît 
pentru o activă participare a în
tregului popor la conducerea socie
tății. cit si pentru munca, pentru 
viata de fiecare zi a oamenilor, 
fără deosebire de profesie, de 
vîrstâ. de răspunderi, in expune
rea la consfătuirea de lucru cu 
activul și cadrele de bază din do
meniile activității organizatorice. 
Ideologice și politico-educative, 
desfășurată în pregătirea plenarei 
C.C. a! P.C.R.. secretarul general 
al partidului arăta : „Numai un 
om educat $1 stăpin pe cele mai 
inalte cunoștințe din toate dome
niile poate înțelege legile obiecti

ve, cerințele dezvoltării economi
co-sociale, poate sesiza la timp 
schimbările care au loc în socie
tate, poate sesiza ceea ce este 
vechi și nu mai corespunde noii 
etape a progresului, poate sesiza 
noul care se va dezvolta si care 
reprezintă viitorul".

Desigur, obiectivele stabilite pen
tru actualul cincinal și pentru 
viitoruj deceniu, pînă la orizontul 
anului 2000, vor fi îndeplinite prin 
acțiunea a numeroși factori po
litici. economici, sociali. De o im
portantă hotărîtoare se dovedesc a 
fi programele elaborate de partid 
— care au început să fie aplicate 
încă din primii ani ai acestui cin
cinal — pentru modernizarea pro
ducției și organizarea științifică a 
muncii, pentru introducerea pe 
scară largă, in unitățile economice, 
a mecanizării, automatizării, elec- 
tronizării și robotizării. pentru 
creșterea accentuată a calității si 
productivității muncii, a eficientei. 
Dar, in prezent, mai mult decit in 
etapele precedente, progresul mul
tilateral al tării depinde într-o tot 
mai mare măsură de dezvoltarea 
științei, învătămintului si cultu
rii. Au profunde semnificații, in 
acest sens, ideile relevate de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușeșcu. președintele 
Consiliului Național al Științei și 
învățămîntului. în expunerea rosti
tă Ia cel de-al III-lea Congres 
Național de Chimie. „Trebuie să 
avem in vedere — a arătat to
varășa Elena Ceaușeșcu — că vii
torul poporului nostru este string 
legat de ridicarea gradului general

de cunoștințe, de pregătire, de dez
voltarea puternică a științei".

O astfel de proiecție a viitorului 
este pe deplin realistă, pentru câ 
societatea socialistă românească 
și-a asigurat o puternică bază a 
dezVoltării. a perfecționării știin
ței. învătămintului și culturii. Im
presionantele realizări de după 
Congresul al IX-lea. din toate do
meniile vieții economico-sociale. 
se. leagă durabil, prin ce au ele mai 
semnificativ, mai profund, de e- 
fortul susținut al partidului nentru 
ca poporul să-și lărgească fără în
cetare orizontul pregătirii pro
fesionale, științifice și culturale; 
pentru ca educarea revoluționară a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, cu deosebire a ti
neretului. să-și încorporeze valo
rile cunoașterii, ale spiritualității 
universale. O profundă revo
luție s-a produs, în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușeșcu". în domeniul 
Învătămintului de toate gradele. 
Școala, care a devenit factor de 
cultură și civilizație pentru în
tregul popor, a dobîndit capacita
tea de a pregăti cadre cu înaltă 
calificare pentru toate profesiile. 
Totodată. în condițiile înfăptuirii 
unei depline egalități între oameni, 
pe baza unor relații economice, po
litice și sociale echitabile, s-a 
asigurat accesul liber la cultu
ră, la artă. Dezvoltarea invățămîn- 
tului si culturii, ridicarea lor 
la un nivel pe care istoria patriei 
nu l-a cunoscut niciodată pînă în 
prezent sînt factori ce au deschis 
drum larg afirmării puternice a
(Continuare în pag. a IV-a)
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Competența profesională și politicăs 
dimensiune a spiritului revoluționar

Fără îndoială, sînt impresionante 
din toate punctele de vedere pro
porțiile uriașe ale Combinatului pe
trochimic Midia-Năvodari. După cum 
impresionantă este și strădania colec
tivului de aici de a asigura darea în 
exploatare și buna funcționare a ex
trem de complicatelor utilaje și 
instalații, proiectate și realizate la 
cei mai înalti parametri ai tehnicii 
„de vîrf" de pe plan mondial.

— Tocmai necesitatea învingerii 
unor greutăți „de creștere" ne de
termină să accentuăm preocupările 
de împletire tot mai strînsă a acti
vității de educare politico-ideologică 
cu formele de instruire și perfec
ționare a pregătirii profesionale, eco
nomice. tehnico-știintifice. în ve
derea sporirii pe toate planurile a 
competentei întregului personal — 
ne spune maistrul Dumitru Pascu, 
secretar al comitetului de partid.

în Tezele din aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu relevă, cu deplină 
îndreptățire, că forța de muncă re
prezintă factorul determinant, hotă- 
rîtor si revoluționar al dezvoltării, 
subliniind că trebuie să se acorde , o 
deosebită atenție procesului de ridi
care a nivelului de cunoștințe și pre
gătire multilaterală. în lumina a- 
cestor cerințe am redimensionat și 
îmbogățit programul special de pre
gătire. perfecționare si policalificare 
si am reînnoit problematica aborda
tă pentru ca aceasta să corespundă 
cit mai bine necesităților noastre 
concrete. Totodată, comitetul de 
partid, ca si cele 25 de organizații 
de bază din combinat desfășoară o 
intensă muncă politico-educativă, 
care să determine o atitudine nouă, 
a cărei dominantă nu este doar în
sușirea unor cunoștințe tehnice, ști
ințifice. economice, ci si formarea 
unei gîndiri creatoare.

Practic, comitetul de partid s-a 
preocupat ca la Combinatul petro
chimic Midia-Năvodari întreg perso
nalul muncitor — si e vorba de mii 
de oameni — să fie cuprins în dife
rite forme de perfecționare a pre
gătirii profesionale, care urmăresc 
adîncirea specializării. extinderea 
policalificării, legarea strînsă a cu
noștințelor dobindite de necesitățile 
actuale și de perspectivă in vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan, a in
dicatorilor de eficiență economică, a 
programelor de creștere a producti
vității muncii, de modernizare a 
proceselor de producție. O dată stabi
lite formele de instruire pe meserii 
si secții, tematica cursurilor, lectorii

și instructorii, programele de studiu 
etc.,, comitetul de partid a instituit, 
prin comisiile pe probleme si prm 
organizațiile de bază, un sistem de 
urmărire și control asupra tinerii 
prelegerilor, desfășurării studiului 
individual, cunoașterii si aprofun
dării bibliografiei, verificării perio
dice a cunoștințelor acumulate și 
aplicării lor în producție.

Cu spirit viu, specific tine
retului. Aura Dudu, secretar al co
mitetului U.T.C.. argumentează :

— Una dintre cele mai importante 
instalații din combinat, si anume cea

ventariere a problemelor tehnice 
care sint de rezolvat, am întocmit 
lista de teme si — bazindu-ne pe 
profilul cursurilor de reciclare — 
am organizat practic înfăptuirea ce
lor propuse. Este greu de presupus 
că fără o îmbogățire continuă a cu
noștințelor. fără conectarea lor la 
noutățile „la zi" s-ar fi putut adu
ce instalațiilor importante modificări, 
așa cum au făcut ing. Victor Moca- 
nu. ing. Mihaela Dobreanu și mai
strul Stelian Dumitrache. că mai
strul Ion Tudorache ar fi reușit să 
realizeze, pentru prima oară in tară.

Ia Combinatul petrochimic Midia-Năvodari

de polipropilenă. dată de curînd in 
funcțiune, a fost încredințată tine
retului. Toți cei care lucrează aici 
sînt tineri. îndrumați de comitetul 
de partid noi am desfășurat o in
tensă acțiune de policalificare, de 
însușire simultană a mai multor me
serii. Aceasta a sporit competenta 
tehnică a tinerilor muncitori, le-a dat 
posibilitatea să facă fată unor si
tuații deosebite. Astfel. în schimbul 
în care la panoul de comandă al ce
lor patru reactoare se aflau ute- 
ciștii Săndel Bădău si Mircea Mol
dovan, a existat la un moment dat 
pericolul blocării unui reactor. Cei 
doi uteciști au putut să acționeze cu 
succes chiar înainte de sosirea echi
pei de intervenții. Ei erau policalifi- 
cati și ca lăcătuși, si acest lucru le-a 
dat competenta de a interveni opera
tiv si eficient.

Sporirea competentei tehnice prin 
perfecționarea pregătirii este o temă 
care-1 pasionează pe ing. Tudor An- 
dronache. președintele comisiei in
ginerilor si tehnicienilor :

— Investiția de timp și de muncă 
solicitată de reciclare este una din
tre cele mai productive, cu condiția 
fructificării cit mai depline a cunoș
tințelor dobindite. în acest scop, noi 
am alcătuit metodic o adevărată in-

într-o concepție originală, piese care 
pînă de curînd se importau.

— Vorbeați de „condiția fructifi
cării..." Există și o altă fațetă ?

— Da. există chiar mai multe fa
țete : lipsa de organizare. înscrierea 
în programele de activități a unor 
teme in mod formal, pentru a se găsi 
la număr (chiar în planul nostru au 
fost vreo zece de acest fel), și, mai 
cu seamă, reținerea, dacă nu chiar 
teama, fată de nou. Acestea izvorăsc, 
în primul rind, dm lipsa de pregă
tire. De bună seamă, „leacul" e tot 
sistemul de perfecționare a cunoștin
țelor. care. în acest fel. nu îmbogă
țește doar cu noțiuni tehnice noi. ci 
și cu noi trăsături morale : curajul 
de a aborda problemele cele mai di
ficile. setea de nou. spiritul compe
titiv.

Viata combinatului impune, zi de 
zi. noi cerințe oamenilor săi. Și tot 
zi de zi. capacitatea, priceperea 
acestora de a le rezolva sînt direct 
proporționale cu nivelul de pre
gătire.

— în mod frecvent se apelează la 
noțiuni ca rentabilitate, productivi
tate. preț de cost si altele, cu con
vingerea că toată lumea le cunoaște 
— afirmă subinginera Cornelia Stăn- 
ciulescu. secretar al comitetului sin

dicatului. Dar cind am întreprins o 
anchetă și, cum se spune, am luat 
lucrurile la „bani mărunți", am con
statat cu surprindere că ele nu erau 
cunoscute și înțelese. Tocmai de 
aceea, în sistemul de perfecționare 
profesională am introdus teme care 
să asigure însușirea unui minim de 
cunoștințe economico-financiare. să 
formeze o gindire si un comporta
ment economic, pentru ca aspectele 
economice ale producției să fie cu
noscute de toti. pină la nivelul gru
pelor sindicale si al formațiilor de 
lucru. Aceasta ne-a ajutat, practic, 
în rezolvarea anumitor situații. De 
pildă, la noi intr-o vreme stocurile 
supranormative erau foarte mari. Nu 
mai departe, la sfîrșitul primului se
mestru al anului trecut însumau 
cîteva sute de milioane lei. Acțiu
nea de reducere a acestora a fost 
însoțită de o amplă muncă de edu
cație economică ce a răspuns la ase
menea întrebări : care sînt izvoarele 
stocurilor supranormative. ce in
fluentă au acestea asupra vitezei de 
rotatie a mijloacelor circulante si 
asupra prețului de cost, cum poate 
fi contracarată tendința de formare 
a acestora ? înțelegerea conținutului 
economic al acțiunii a făcut ca ea să 
fie îmbrățișată conștient, să se acțio
neze „la surse" în deplină cunoș
tință de cauză. Drept urmare, la 
sfîrșitul primului semestru al aces
tui an n-am mai avut stocuri supra
normative. Asta nu înseamnă că nu 
mai avem alte probleme de rezolvat. 
Dar Ie rezolvăm bazîndu-ne pe cu
noașterea aprofundată a situațiilor, 
pe acțiunea concretă asupra cauze
lor. pe cunoștințele pe care le asi
gură. la toate nivelurile, si buna 
desfășurare a pregătirii profesionale.

Combinatul petrochimic Midia-Nă
vodari. O mare cetate a petrochimiei 
românești, aflată în plină dezvol
tare. al cărei colectiv tinăr are de 
făcut fată unor situații deosebit de 
complexe. Discuțiile cu numeroși co
muniști. cu membri ai comitetelor 
de partid din marile secții ale combi
natului și ai birourilor organizațiilor 
de bază au relevat înțelegerea fap
tului că este absolut necesar ca efor
turile depuse pentru perfecționarea 
pregătirii, pentru sporirea competen
tei să se reflecte in cel mai scurt 
timp posibil în îmbunătățirea rezul
tatelor economice, in recuperarea 
restantelor și îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan.

Gh. ATANASIU

COLOCVIU DESPRE VIĂȚĂ
S-ar duce la oraș, la 

Curtea de Argeș, s-ar duce 
la iată, la Pitești, s-ar du
ce încolo și încoace „in 
plimbări", dar...

— Să treacă insămințări- 
le, am tot zis. Să treacă 
plugul, să treacă sapa, să 
treacă finul, să treacă 
culesul. $i uite-așq, tre
ce primăvara, vara ; tre
ce toamna. Un’ să te mai 
duci ?...

Haritina și Constantin 
Teodorescu, țărani gos
podari din satul Pămin- 
teni, comuna Albești, jude
țul Argeș, au citeodată, 
în schimb, încredințarea 
că lumea întreagă, cu 
mie cu mare, s-a mutat 
in ograda lor. Ce le mai 
trebuie ?

S-au schimbat multe 
In ultimii 20 de ani (ca 
să luăm un reper ro-, 
tund). Altădată se strigau 
vecinii intre ei peste 
gard ; astăzi vorbesc la 
telefon. S-au „opăcit“ 
multe (adică le-a colbăit 
timpul). Cind cei doi — 
Haritina și Constantin — 
erau tineri (in urmă, hăt, 
cu zeci de ani), lumea nu 
era așa grăbită. Au avut 
vreme să se cunoască pe 
îndelete (doar au copilă
rit laolaltă).

— Tineretul din ziua 
de azi — mă uit la ftu
rneu — e mai...

— Mai cum ?
Femeia se codește.
— Mai nerăbdător, zice 

Intr-un tirziu.
— Prea se grăbesc să

trăiască. Să le trăiască 
pe toate o dată, cum ar 
veni, adaugă bărbatul. E 
grea meseria asta de 
om...

tn bătătură trăiesc pa
tru generații. Mama soa
cră. Domnica Teodorescu, 
a trecut de 80 de ani ; e 
o femeie iute, care nu-și 
arată virsta nicicum.

— Mă simțesc încă in 
putere, îmi spune.

Soții Haritina și Con
stantin Teodorescu sînt 
generația a doua. Urmea
ză fiul lor. Nicolae, cu 
soția. Doina. Apoi, cea 
mai tînără generație, ne
poatele : Adriana și Mi
haela. din partea fetei de 
la Pitești, Delia, din par
tea băiatului.

Stăm cu toții tn. curte, 
sub umbrar : vorbim cite 
toate — un colocviu des
pre viață, cum mă gîn- 
desc să intitulez această 
norocoasă intilnire a 
noastră. Alături de noi se 
mai află doi gospodari : 
primărița comunei. Elena 
Turcu. și Constantin Ba- 
cue, secretarul cu proble
me de propagandă al co
mitetului comunal de 
partid.

Care e secretul longe
vității lor conjugale, ii 
întreb pe soții Teodores
cu, cum au scos din copii 
și nepoți oameni de toată 
isprava ?

Se consultă cîteva clipe 
din priviri. Îmi răspunde 
bărbatul :

— Iubire să fie, că al
tele s-or mai găsi...

— A trecut o viață de 
om. Vă mai iubiți ?

— Am tras amindol ta 
același jug. Ne-am înhă
mat la viața asta împreu
nă, cum să nu ne iu
bim ?.'...

Doi păminteni. Poves
tea lor poate părea ase
mănătoare pînă la con
fuzie cu a altor gospo
dari din Păminteni. Dar 
numai pentru cei care 
trec, in goana mașinii, pe 
drumul național 1 C, prin 
dreptul casei lor. Altfel, 
îndeaproape cunoscuți, so
ții Teodorescu sînt unici, 
irepetabili. Chiar dacă pot 
fi recunoscuți, cind unul, 
cind celălalt, in cite un 
gest, in cite un zîmbet al 
copiilor, al nepoților.

Delia are ochii bunicii. 
O privire anume, care 
aburește oamenii, obiec
tele. le infrumusețează. 
Desenele pe care le face 
la școală repovestesc lu
mea cu o stîngăcie exem
plară.

Trebuie spus că majori
tatea copiilor din comuna 
Albești sint artiști plastici 
in toată puterea cuvintului.

Ruxandra și Alexandru 
Nițulescu, de pildă, dese
nează la două miini. Sint 
frați gemeni. Pentru ei 
universul e compus din 
două jumătăți egale care 
se caută reciproc, care se 
strigă. Au 12 ani, sint 
elevi ai școlii generale din 
comună. Fresca la care 
pictează, alături de alți co
legi ai lor, se intitulează

„Castelul culorilor". După- 
amiaza tirziu, după orele 
de program, rămin tn ca
binetul de desen și lu
crează.

tndrumătoarea lor, pro
fesoara Stoica Elena, ii ur
mărește cu dragoste, îi 
încurajează. Laureați ai 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", multilau- 
reați ai unor prestigioase 
concursuri internaționale, 
numele micilor meșteri 
mari s-a transformat, de 
multă vreme, in renume.

Tn larma lumii largi, in- 
tr-o comună din Argeș, in 
liniștea cabinetului de de
sen, niște copii minunați 
desenează. I-am privit în
delung, aplecați asupra lu
crului, ușor încruntați, 
minjiți de vopsele, l-am 
privit pină cind mi s-au 
umezit ochii de atita pri

vit. Mîinile lor mi-au 
„vorbit", fără întrerupere, 
spunindu-mi o sumedenie 
de adevăruri, simple și 
tulburătoare, despre viață, 
despre pace, despre feri
cire.

Cuvintele lor sint culo
rile.

Lecturile preferate ale 
Valericăi Scarlat, lăcătuș- 
montator in secția de fa
bricație a întreprinderii 
„Electroargeș", aflată pe 
teritoriul comunei — cea 
mai asiduă cititoare a bi
bliotecii —, rămin totuși 
desenele copiilor ei : Ma
rius, Elena, Cătălin și Cris
tian.

Desenind, copiii aceștia, 
toți copiii din Albești fac 
lumea cu mult mai ușor de 
înțeles.

Lelia MUNTEANU

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• loan Rotărescu, statornicul 
nostru corespondent voluntar, ne 
informează că a vizitat, de curînd, 
întreprinderea de construcții me
talice Bocșa, unde a muncit ca lă
cătuș o viată de om. Cu acest pri
lej a luat cunoștință de noi inova
ții, concepute și realizate de oa
menii muncii de la secția 300 me- 
cano-energetic, cărora li se spune 
că sint „creierul întreprinderii", 
fiindcă prin sirguința lor pentru 
punerea la punct a utilajelor, pro
dusele realizate sînt mult aprecia
te în țară și tot mai competitive 
pe piața externă.

Una dintre inovații, denumită 
„Dispozitiv mecanic pentru cane- 
iarea colectoarelor mașinilor elec
trice de curent continuu", este 
realizată de inginerul Ovidius Gra
ma și strungarul Iancu Apetre. 
Prin noua tehnologie, productivita
tea muncii la această operație 
crește cu 50 la sută și se realizea
ză o calitate a lucrărilor mult su
perioară vechiului procedeu. O altă 
inovație, denumită „Sistem de 
protecție a convertizoarelor de su
dură", aparține lui Nichita Mihai 
Ion. șeful unei echipe de electri
cieni. Aplicarea acesteia aduce o 
economie de peste 183 000 lei, prin 
protejarea convertizoarelor respec
tive împotriva funcționării în regim 
de scurtcircuit. Aceste inovații și 
altele, afirmă corespondentul nos
tru, realizate de promotorii noului, 
contribuie la îmbunătățirea calității 
și diversificarea produselor desti
nate beneficiarilor interni și par
tenerilor externi.
• Cititorul nostru Nicolae An

drei, din șoseaua Ștefan cel Mare 
nr. 6 București, ne-a relatat, in
tr-o scrisoare, despre unele prac
tici reprobabile ale unor lucrători 
de la cabane turistice. Publicăm 
sesizarea sa în dorința de a fi 
cunoscută de cei in drept pentru 
a se adopta asemenea măsuri in
cit activitatea personalului de ser
vire din unitățile de turism să nu 
fie umbrită de unele elemente 
aidoma celor din corespondenta de 
fată.

In perioada 29 august — 3 sep
tembrie a.c„ împreună cu cei doi 
fii ai mei. elevi de liceu, am fost 
în excursie în masivul Bucegi — 
afirmă el. Ne-am putut bucura 
din nou de splendorile naturale 
ale acestei zone ale țării noastre 
aflate parcă într-o permanentă 
așteptare pentru a fi admirată. 
Din păcate, nu aceeași atitudine

de așteptare a oaspeților am pu
tut-o constata la unii responsabili 
de cabane, care manifestă o ade
vărată rea-vointă in a accepta ca
zarea turiștilor individuali. Astfel, 
in seara zilei de 30 august, tinărul 
de la recepția cabanei Caraiman, 
numai în urma unor promisiuni 
pecuniare și după mult timp a 
admis să ne cazeze. Dar pină să 
intrăm in posesia paturilor, a apă
rut o tovarășă care, aflind că am 
fost găzduiti, a organizat un ade
vărat scandal la adresa recepțio- 
nerului, deoarece dinsa dăduse 
dispoziții să nu mai cazeze pe ni
meni. Am dedus că era șefa caba
nei. în cele din urmă, am mers 
să ne ocupăm paturile. Am con
statat cu surprindere că dormitoa
rele 1 și 2 de la etajul I (de cite 
11 locuri) erau complet neocupate. 
In plus, erau locuri de cazare și 
In dormitorul cu priciuri de la 
etajul II. Fapt este că dormitorul 
nr. 2 a rămas gol toată noaptea, 
in timp ce și alți turiști au fost 
refuzați la cazare.

Faptele relatate denotă că șefa 
de cabană dă dovadă de o atitu
dine ce contravine normelor de 
ospitalitate și, în consecință, cre
dem că locul său nu este aici.

• Pe ogoarele cooperativei agri
cole de producție Lunca Tecii, ju
dețul Mureș, se desfășoară in aces
te zile de început de octombrie o 
activitate intensă, bine organizată, 
pentru accelerarea însămințărilor, 
recoltarea porumbului, a sfeclei de 
zahăr și insilozarea unor mari can
tități de furaje pentru animale — 
ne scrie corespondentul nostru vo
luntar Viorel Vingărzan, secretar 
al organizației de partid din satul 
Sîntu, ce aparține de această co
mună. Se apropie de sfîrșit insă- 
mînțarea celor peste 800 ha cu 
grîu și s-a încheiat semănatul a 
252 ha cu orz și 185 ha cu culturi 
masă-verde pentru animale. In 
privința calității lucrărilor — pre
cizează autorul scrisorii — nu se 
admite nici un rabat, semănatul 
fiind supravegheat de specialiști. 
Concomitent, se acționează în 
toate cele cinci ferme la recolta
rea și livrarea porumbului la ba
zele de recepție. Zilnic sînt trans
portate direct din cîmp peste 50 
tone porumb știuleți. Un mare nu
măr de cooperatori participă la re
coltarea sfeclei de zahăr, acțiune 
ce urmează să se încheie in cîte
va zile.

In ce privește sectorul zootehnic 
— domeniu în care există o veche 
și bogată tradiție in această comu
nă — este prevăzut ca numărul de 
bovine să crească de la 5 464 la 
6 700, iar La ovine de la 10 500 la
11 500. Sarcini importante sînt pre
văzute și în privința livrărilor la 
fondul de stat. Numai din sectorul 
populației vor fi livrate pină la 
sfirșitul anului. 422 bovine, canti
tăți importante de carne de porc, 
pasăre, lapte, lină, ouă și altele. 
Este firesc deci să ne îngrijim in 
modul cel mai serios de asigurarea 
hranei necesare animalelor, in con
cordanță cu creșterea efectivelor. 
Zilnic se însilozează peste 200 tone 
coceni de porumb și resturi vege
tale ; de asemenea, se usucă și se 
transportă cantități importante de 
otavă. Numai în felul acesta s-a 
putut asigura pînă în prezent o 
cantitate de 2 579 tone fibroase,
12 900 tone suculente și se prelimi- 
nă a se realiza 4 663 tone grosiere.
• în comuna Poenari de Mus

cel există un bazin central de apă 
care aprovizionează atit populația 
comunei, cît și sectoarele miniere 
Jugur și Valea îndărăt. După cum 
se afirmă într-o scrisoare sosită 
zilele trecute la redacție, semnată 
de șapte cetățeni de pe strada Ar- 
senești, 80 de familii au rămas 
fără apă deoarece întreprinderea 
minieră Cîmpulung, unde lucrează, 
de altfel, o bună parte dintre 
membrii acestor familii, le-a tăiat 
conducta. Adresindu-se conducerii 
respectivei unități, li s-a răspuns 
că sectorul minier Jugur are ne
voie de mai multă apă. motivație 
pe care o înțelegem. Ceea ce nu 
înțelegem insă este faptul că. în 
loc să se ia măsuri de reparare a 
bazinului unde se pierd zilnic mii 
de metri cubi de apă. creîndu-se 
un adevărat riuleț, s-a ales calea 
cea mai ușoară, adică ne-a oprit 
nouă alimentarea cu apă potabilă. 
Am sesizat si organele locale, dar 
nu am găsit solicitudinea cuveni
tă. Poate ne ajută redacția.

Ajutorul concret îl veți primi, 
cum este și firesc, tot de la con
ducerea întreprinderii miniere 
Cimpulung și din partea organelor 
locale care, dacă vor analiza cu 
mai multă atenție si grijă situația 
semnalată, vor lua și măsurile 
necesare. Problema relatată este 
prea serioasă si merită să fie exa
minată cu toată răspunderea.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• încă de la începutul lunii iulie a.c. am primit o 
scrisoare de la Viorel Mihăilă, tehnician la întreprin
derea dă utilaj greu pentru construcții’Galați, în care 
solicită sprijin pentru obținarea uiiui spațiu de locuit 
necesar, familiei sal®: compusă din patru persoane.

Zilele trecute, mai exact la 4 octombrie, ne-a sosit 
și răspunsul Consiliului județean al sindicatelor. Ga
lati. căruia redacția i-a trimis scrisoarea respectivă 
spre competentă soluționare. Ne bucură faptul că 
situația autorului scrisorii a fost rezolvată fâvorabil. 
Sintem astfel informați că „s-a dispus efectuarea 
unei anchete sociale de către comisia socială din în
treprindere; Nota de constatare, împreună cu procesul- 
verbal al comisiei au fost prezentate intr-o ședință 
comună a consiliului oamenilor muncii și a comitetu
lui sindicatului, care au hotărît repartizarea, pină la 
sfîrșitul anului 1988, a unui apartament autorului scri
sorii, peste ordinea de priorități întocmită în luna sep
tembrie 1987".

Așadar, pînă la sfîrșitul acestui an familia lui 
V. Mihăilă va primi o locuință, spre bucuria celor doi 
copii și a soției sale. întrebarea care se pune este : 
cum se face că din anul 1985 — dată cînd s-a căsă
torit si a făcut cerere pentru locuință, dar mai ales din 
1986 cînd s-a născut primul copil și ulterior, cînd fa
milia s-a mărit cu incă un copil — timp in care între
prinderea in care lucrează, a . primit cote . de locuințe 
— și pină la recenta analiză — determinată de scri
soarea adresată „Scînteii", familiei Mihăilă nu 1 s-a 
putut repartiza o locuință ? întrebare cu atit mai per
tinentă cu cît, practic, aceasta n-a avut nici un fel 
de locuință, ci au stat la părinți într-un apartament 
de două camere 1
• Ion Cruceru susținea într-o scrisoare adresată 

redacției noastre că măsura luată de conducerea în
treprinderii mecanice Timișoara privind desfacerea 
contractului său de muncă nu este dreaptă, fapt pen
tru care solicită sprijin întru soluționarea cauzei sale.

El afirma, de asemenea, că instanța judecătorească 
i-a respins in mod netemeinic contestația.

Procuratura generală, forul in drept să reexamineze 
căzui relatat in scrisoare in vederea promovării unui 
recurs extraordinar, ne răspunde : Instanțele au reți
nut că autorul scrisorii a refuzat nejustificat să se 
prezinte la noul loc de muncă, respectiv întreprinde
rea electrocentrale Turceni, unde a fost detașat, ab
senting nemotivat în perioada 6 octombrie — 30 oc
tombrie 1987. motiv pentru care conducerea unității a 
fost îndreptățită să-i desfacă disciplinar contractul de 
muncă. în scrisoare, Cruceru Ion arată că fapta reți
nută în sarcina sa nu este reală deoarece nu i s-a 
comunicat măsura detașării la o altă unitate, el con- 
tinuind să se prezinte la locul său de muncă și să lu
creze efectiv toată luna octombrie 1987. Ca urmare a 
verificărilor făcute, am constatat că aceste susțineri 
sînt întemeiate. în consecință, se menționează in în
cheierea răspunsului, împotriva hotărîrilor judecăto
rești pronunțate în cauză s-a declarat recurs extraor
dinar care a fost înaintat, o dată cu dosarul, la Tribu
nalul Suprem.

• Răspunzind unei scrisori adresate „Scînteii" de 
cititorul nostru Dumitru Herăscu, care sesiza că de 
mai multă vreme nu curge apa rece in apartamentul 
în care locuiește. Consiliul popular al municipiului 
Craiova ne-a comunicat că cele reclamate sint reale. 
La orele cînd consumul de apă este maxim și, dato
rită presiunii scăzute din rețeaua de distribuție, apa 
nu ajunge la etajele superioare. Pentru reglementa
rea situației, Institutul de proiectări al județului Dolj 
a întocmit și predat la beneficiar documentația de 
execuție a unei stații de hidrofor, ce va alimenta cu 
apă rece blocurile M 12. M 13 și M 14 din cartierul 
Brazda lui Novac, unde locuiește și semnatarul scri
sorii.

Rubrică realizată de N. ROȘCA

DEZVOLTAREA Șl MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR - PARTE INTEGRANTĂ A EDIFICĂRII SOCIALISTE A ȚĂRII

O comună în plin proces de urbanizare
Comuna Ianca din județul Brăila, 

așezare așternută in mijlocul covo
rului lanurilor bogate, a prins, de 
cîțiva ani încoace, să se înalțe pe 
verticală, să aspire la urbanism, cu 
toate atributele pe care le presu
pune. Ianca devine — a și devenit 
din multe puncte de vedere — un 
adevărat oraș. Argumente ? Realita
tea 1

Ca oricare din localitățile țării 
ce au cunoscut o înflorire deose
bită după Congresul al IX-lea al 
partidului. Ianca și-a întemeiat vii
torul pe dezvoltarea economică. Spatii 
unde nu vedeai, cit puteai cuprinde 
cu privirea, decit nesfirșite întinderi 
au fost străpunse de liniile înalte 
și zvelte ale unor construcții indus
triale. al căror scop este să dea 
valori sporite roadelor cîmpului. în
deletnicirilor străvechi de creștere a 
animalelor, iscusinței locuitorilor in 
felurite meșteșuguri. Au apărut. în 
comună, importante unități economi
ce : o întreprindere de industriali
zare a sfeclei de zahăr, a cărei capa
citate este de 4 000 de tone în 24 de 
ore, printre cele mai mari din țară; 
alături de ea — centrala termică, 
uzina de apă cu stație de epurare : 
existenta a două ferme avicole, pre
cum si a unei asociații intercoopera- 
tiste de creștere a păsărilor pentru 
carne a necesitat construirea unui 
modern abator : două schele — de 
forai și de extracție — au amestecat 
mirosul lanului dat în pirg cu acela, 
pătrunzător, al țițeiului. In mai puțin 
de un deceniu, productia-marfă in
dustrială a comunei a ajuns la un

miliard de Iei anual. O cifră ce va 
creste, intrucit recent s-a stabilit 
amplasamentul unei fabrici de con
fecții. unde sute de tinere vor putea 
lucra, fără a mai face naveta la oraș, 
iar in perspectivă — o fabrică de 
ulei.

Dar nici agricultura nu a bătut 
pasul pe loc. Cele trei cooperative 
agricole dețin 15 000 de hectare ; de 
asemenea, pe teritoriul comunei se 
află o stațiune de mecanizare a agri
culturii. Producțiile acestui an sînt 
mulțumitoare : în medie. 4 500 kg 
grîu la hectar. 7 000 kg orz. 30—40 
tone sfeclă de zahăr ; se speră că și 
la porumb rezultatele vor fi bune. 
Se dezvoltă tot mai mult sectorul 
zootehnic. Ca să nu rămînă mai 
prejos, și ocolul silvic s-a înscris in 
ritmul de modernizare a așezării. 
Deși suprafețele de pădure sînt 
mici, s-a găsit loc și pentru răchită, 
apoi pentru o secție de împletituri, 
foarte cerute la export.

Cum era si firesc, s-a schimbat si 
struotura. pe ocupații, a locuitorilor : 
1 500 continuă să fie țărani coopera
tori, iar aproape 5 000 sînt cuprinși 
în diferite sectoare industriale, socia
le. culturale. însăși populația comu
nei a crescut, ajungînd la circa 
13 000 de locuitori în prezent. Dar 
comuna ? Avind o asemenea temelie 
economică, ea a crescut văzind cu 
ochii, devenind un mic orășel. După 
primele blocuri construite prin 1979— 
80 au urmat, in ultimii ani. altele, cu 
mult mai arătoase, mai moderne, 
mai frumoase, cu circa 1 000 de 
apartamente sl magazine la

parter, rînduindu-se de o parte 
și de cealaltă a șoselei, astfel 
îneît ai în fată imaginea unei auten
tice artere urbane. După cum ne 
spune tovarășul Ion Ivan, primarul 
comunei, iar brațele macaralelor o 
confirmă. construcțiile continuă și 
în anii următori. Dincolo de înfăți
șarea plăcută datorată talentului și 
stăruinței arhitectei Victoria Vodă, 
pe planșeta căreia s-au născut aceste 
noi edificii, ele oferă. în interior, un 
înalt grad de confort : termoficare. 
apă caldă și rece, canalizare, gaze la 
bucătărie. Pentru a păstra această 
nouă zestre locativă au fost înființa
te trei asociații de locatari. O secție 
a întreprinderii județene de gospodă
rire comunală si locativă. coordonată 
de un inginer și compusă din circa 
o sută de meseriași, asigură întreți
nerea noilor blocuri, a uzinei și a 
punctelor termice, efectuarea even
tualelor reparații.

Dezvoltarea edilitară a cuprins, de 
fapt, toate domeniile. O localitate 
tînără sau. dacă vreți. întinerită, da
torită infuziei de putere aduse cu 
sine de industrie, are nevoie de pri
ceperea si brațele de muncă ale 
celor tineri. Pentru ei au luat ființă 
în comună, pe lingă cele 8 școli ge
nerale, două licee cu profil adaptat 
specificului economiei locale — petrol 
și agroindustrial, două școli profesio
nale. o scoală tehnică de maiștri ; 
sau. altfel spus. 88 de săli de clasă, 
ateliere și laboratoare in care predau 
134 de cadre didactice, și învață și 
se pregătește temeinic pentru mun
că și viață o populație școlară

ce se ridică la 3 000 de elevi. 
Acestora li se adaugă 8 grădinițe 
(una dintre ele dată recent în func
țiune intr-un local amenajat cu 
dragoste și grijă), o creșă, instituții 
foarte necesare familiilor tinere. în 
care ambii părinți muncesc. In 
comună există un mic spital si 7 
dispensare medicale în care asistenta 
medicală este acordată de 11 medici 
și 24 de cadre medicale medii, 
centre de cultură sl creație „Cintarea 
României", biblioteci cu peste 56 000 
de volume, spatii comerciale moder
ne cuprinzînd 13 000 mp (noutatea co
mercială locală fiind restaurantul cu 
autoservire de la parterul celui mai 
mare bloc, unde linia caldă oferă 
meniuri gustoase într-o ambiantă de 
curățenie si liniște), unități presta
toare de servicii, baie comunală, un 
stadion cu 3 000 de locuri în tribune, 
numeroase alte terenuri de sport.

Ianca s-a schimbat și continuă să 
se schimbe pe coordonatele unei a- 
sezări urbane cu profil agroindus
trial. „Simțim cum comuna noastră 
începe să-și exercite atracția — ne 
spune primarul. Un exemplu : toti 
medicii locuiesc aici, nu avem 
medici navetiști. Toti specialiștii, 
inclusiv stagiarii ce abia au venit, au 
asigurate apartamente în blocuri. 
Unii stagiari au venit însoțiți de 
părinți, curioși să vadă în ce 
condiții vor locui odraslele lor. 
Au rămas mulțumiți. Și se știe 
cît de pretențioși sînt unii cînd 
e vorba de copiii lor. Ne bucură, de 
asemenea, faptul că multi consăteni, 
plecați prin alte părți, vor să se

Întoarcă acasă și ne solicită apar
tament. Intre cele 400 de cereri de 
locuință înregistrate se află și cele 
ale mecanicului Ștefan Buzea, teh- 
nicianului-hidro Liviu Manta și ale 
altora care vor să se mute in comuna 
de centru. Mai ales tinerii se simt 
atrași de traiul la bloc, mai aproa
pe de școli, de locul de muncă — și 
de ce nu ? — de promenada din 
centru, cu vitrine cochete, cofetărie 
cinematograf."

Este adevărat, sînt si cazuri tn 
care acestui exagerat „magnetism" 
orășenesc trebuie să 1 se pună stavi
lă. Este o temă ce s-a dezbătut ade
sea la „Tribuna democrației". Iar 
concluzia a fost aceeași : comuna, 
chiar dacă va deveni oraș, trebuie 
să-șl păstreze tradiția îndeletniciri
lor agricole. „Sînt unii care doresc 
să devină orășeni doar în sensul 
avantajelor, nu și al obligațiilor 
— ne spune primarul. Coopera
tivele agricole au mare nevoie 
de brațe de muncă. Mai ales 
tn anumite perioade fierbinți ale 
campaniilor. Avem locuitori care, 
angajați fiind Intr-o fabrică, nu vor 
să mai știe de sapă în timpul liber. 
De parcă nu s-au născut țărani 1 
Unele femei, soții de muncitori, se 
invîrt, cit e ziua de mare, prin curte 
sau stau în poartă ori la gard cu 
vecinele, privind cum alte sătence 
ca si ele se duc sau vin de la 
munca cîmpului."

Este intr-adevăr o problemă de 
educație civică ce preocupă consiliul 
popular, organismele obștești. Oame

nii trebuie convinși că a trăi ca la 
oraș nu înseamnă a munci mai puțin, 
ci mai eficient, cu mijloace tehnice 
avansate. Interesant este faptul că, 
in toiul acestor prefaceri de tip 
urban, sînt tineri — băieți si fete — 
care se simt atrași de zootehnie. 
Acest sector a întinerit, media de 
vîrstă a îngrijitorilor de animale a 
scăzut simțitor. Se muncește mult, 
dar se cîștigă bine. Fetelor care, 
după-amiaza, se plimbă, cochete, prin 
centru, nu le e rușine să fie văzute 
a doua zi dimineața mulgind vacile 
sau îngrijind vițeii. E un semn bun. 
Un alt semn bun 11 reprezintă și in

teresul elevilor și absolvenților liceu
lui agroindustrial pentru această ac
tivitate atit de importantă și dătă
toare de satisfacții, rezultatele bune 
pe care ei le obțin la proba practică, 
în campanie.

Mai sînt șt ale „greutăți de crește
re" ce trebuie învinse. Un lucru însă 
e cert : comuna Ianca se îndreaptă 
cu pași repezi spre urbanizare, pro
ces la care locuitorii înșiși contri
buie, prin muncă patriotică, prin ac
țiuni gospodărești menite să gră
bească acest proces.

Rodlca ȘERBAN
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ClT MAI GRABNIC LA ADĂPOST!
IALOMIȚA: Se intensifică ritmul la culesul

și transportul porumbului
dolj. Cu grijă deosebită pentru

evitarea pierderilor

DIN EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Creativitatea tehnică și inițiativa 
colectivului - la temelia performanțelor 

calitative superioare
Lucrătorii ogoarelor, toți locuitorii 

satelor din județul Ialomița, mobili-, 
zați puternic de indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei de lucru in județ, 
la cooperativele agricole din Dră- 
goești și Gh, Doja, la întreprinde
rea agricolă de stat Ograda, mun
cesc pentru stringerea grabnică a 
roadelor toamnei, pentru transportul 
Si depozitarea in bune condiții a în
tregii recolte. Pornind de la cerințele 
formulate de conducerea partidului, 
s-au luat măsuri ferme pentru ca, 
paralel cu intensificarea ritmului la 
recoltare, să fie folosite toate mij
loacele la transportul produselor a- 
gricole. Alături de autocamioane cu 
remorci și tractoare rutiere, sînt fo
losite toate atelajele existente în u- 
nități. Pină luni seara, porumbul a 
fost recoltat de pe 51 la sută 'din su
prafață. Comisiile care răspund de 
recoltarea porumbului veghează cu 
responsabilitate ca întreaga produc
ție să ajungă din cimp la bazele de 
recepție, pentru onorarea contracte
lor încheiate de unități la fondul de 
stat. O atenție deosebită se acordă 
strîngerii stiuleților rămași în urma 
combinelor. Pentru ca fiecare mijloc 
de transport auto să realizeze 3 și 4 
drumuri pe zi, la încărcarea lor se 
folosesc coșurile, iar în bazele de re
cepție descărcarea se face mecani
zat. In cooperativele agricole, po
rumbul de pe 70 la sută din supra
față se culege manual. Cocenii sînt 
tăiați și transportați în baza fura
jeră cu mult înainte de ivirea zori
lor. cînd foile au rouă pe ele și nu 
se scutură.

în consiliul agroindustrial Con- 
deești. printr-o temeinică organiza
re a întregii activități, porumbul a 
fost recoltat de pe 60 la sută din cele 
2 048 hectare cultivate în unitățile 
cooperatiste și de pe 950 hectare din 
cele 1 615 hectare la I.A.S. Borănești. 
La cooperativele agricole din Con- 
deești și Bărcănești. de exemplu, în 
care aproape 80 la sută din supra
fața cultivată cu porumb se culege 
manual, producția a fost strînsă de 
pe 65 și, respectiv. 67 la sută și sînt 
create toate condițiile ca lucrarea 
să se încheie în următoarele două

Pornind de la existența unei su
prafețe întinse de pășuni și finețe 
naturale, ne așteptam să intilnim de 
cum am intrat în județul Caraș-Se- 
verin acea priveliște specifică zone
lor de acest fel : mulțimea de ani
male păscind pe pajiștile bogate. 
Am văzut însă suprafețe întinse de 
pajiști fără animale, acoperite cu 
ferigă, semn că pe acolo nu a trecut 
mina gospodarului. Este adevărat 
că traseul la care ne referim este 
scurt — de la Caransebeș la Reșița 
— iar județul este întins, pășunile 
și ele la fel de întinse. Vom vedea 
pe parcursul anchetei dacă sîntem 
sau nu îndreptățiți să rămînem la 
prima impresie, sau ni se va impune 
alta.

Cînd se întîlnesc 
răspunderea și competența 

în zootehnie, mai mult decît in 
oricare alte sectoare ale agriculturii.
:ezultatele sînt hotărite de munca 
oamenilor. Atit realizările, cit si 
neîmplinirile în diferite unități tre
buie căutate -in modul in care gîn- 
desc și acționează specialiștii, con
ducerile unităților, organele si or
ganizațiile de partid. Prima cunoș
tință cu oameni pasionați și dăruiți 
profesiei lor o facem la Caransebeș, 
la Asociația economică intercoope- 
ratistă de creștere a vacilor cu lap
te. O unitate modernă, cu un efectiv 
de 1 500 taurine, din care 775 matcă. 
Cu numai un an în urmă, la această 
unitate erau multe probleme nere
zolvate : deficit de furaje, efective 
de animale nerealizate, producții de 
lapte foarte mici, iar natalitatea 
doar intr-un procent de 68 la sută. 
S-a schimbat conducerea unității, in 
fruntea ei fiind numit un specia
list priceput, cu simțul datoriei : 
medicul veterinar Ilie Albei.

în opt luni de zile — timp scurt 
pentru schimbări esențiale — aici 
s-au produs totuși importante îmbu
nătățiri. In primul rînd. procentul 
de natalitate a ajuns la 72 la sută, 
iar pînă la sfîrșitul anului va de
păși 85—87 la sută. Asigurarea fura
jelor a devenit preocuparea de bază, 
de aceasta ocupindu-se cu prioritate 
directorul.

Nu numai în Caransebeș, ci și în 
întregul consiliu unic Păltiniș există 
o serioasă preocupare pentru reali
zarea efectivelor de animale, dar 
mai ales pentru asigurarea furaje
lor. Există in depozitele de furaje 
ale unităților din acest consiliu în
tregul necesar de fin de peste 11 000 
tone, furaje de mare valoare, pe 
care unitățile nu vor mai fi nevoite 
să le cumpere, așa cum s-a întîm- 
plat în anul trecut. Pe primele opt 
luni din acest an s-au realizat efec

săptămîni. în ultimele zile, la cule
sul porumbului erau prezenți. pe 
raza consiliului agroindustrial Con- 
deești, peste 2 000 de oameni și im
portante mijloace de transport. To
varășul Marin Bratu, președintele 
consiliului agroindustrial, ne spune 
că pentru corelarea transportului cu 
recoltarea s-au creat echipe de în
cărcători. Ca atare. în cel mult 30 
de minute se încarcă un autocamion 
cu remorcă cu o capacitate de 10 
tone. Sînt folosite si cele 150 de a- 
telaje, care duc zilnic la bazele de 
recepție' 350—400 tone de porumb. 
La buna desfășurare a recoltării po
rumbului, dar și la celelalte lucrări 
din cadrul campaniei de toamnă, u- 
nitățile din acest consiliu au fost 
îndrumate si sprijinite de biroul ju
dețean de partid, de comandamentul 
județean pentru agricultură. Săntă- 
mîna trecută, de altfel, a fost efec
tuată aici o riguroasă analiză, la 
fața locului, în cîmp, urmărindu-se 
modul cum sînt îndeplinite progra
mele zilnice, calitatea lucrărilor e- 
fectuate. S-au stabilit măsurile pen
tru ca întreaga producție să fie 
grabnic strînsă și pusă la adăpost.

Ritmuri bune se înregistrează in 
consiliul agroindustrial Condeești și 
la recoltarea soiei și sfeclei de za
hăr, culturi care au fost adunate și 
transportate de Pe 70 și, respectiv, 
75 la sută din suprafețe. La semă
natul griului s-au luat toate măsu
rile si s-au creat condițiile necesare 
pentru ca lucrarea să fie finalizată 
în următoarele zile. Pentru aceasta, 
la pregătirea patului germinativ se 
lucrează în schimburi prelungite, de 
14—15 ore, iar pentru jumătate din 
tractoare s-a organizat si schimbul 
al doilea. în acest fel s-a reușit 
crearea frontului de lucru necesar 
semănătorilor aflate în brazdă. Or
ganized bine munca la semănat, a- 
sigurînd sămînța necesară la capă
tul solelor, o îndrumare tehnică 
competentă și un control exigent, se 
reușește ca din zorii zilei si pină 
la lăsarea înserării fiecare semănă
toare să însămînțeze cel puțin 15 
hectare.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

tivele în procent de 84 la sută la bo
vine și 82 la sută la ovine, existînd 
toate condițiile ca pînă la sfîrșitul 
anului acestea să crească cu 4 100 
bovine și 42 800 ovine. In această di
recție cooperativele din Caransebeș, 
Glimboca, Zorlențu Mare și Obreja 
au obținut cele mai bune rezultate.

în investigația pe care am între
prins-o în mai multe ferme zooteh
nice din județ, am constatat că exis
tă o reală preocupare a organelor 
agricole județene, a multora dintre 
specialiști pentru asigurarea efecti
velor de animale și a producțiilor 
zootehnice.

REZULTATELE IN PRODUCȚIE - ADEVĂRATA 
DIPLOMĂ A SPECIALISTULUI DIN AGRICULTURĂ

in zootehnia județului Caraș-Severin - o confruntare a posibilităților cu realitățile

0 practică neștiințifică 
și antieconomică : 

în mijlocul unor întinse 
pășuni naturale animalele 

sînt hrănite la iesle
Pășunile naturale și fînețele din 

județul Caraș-Severin reprezintă a- 
proximativ 60 la sută din suprafața 
agricolă a județului. Un spațiu în
tins unde, în afara pășunatului unui 
mare număr de animale, pot fi asi
gurate mari cantități de furaje ne
cesare pentru perioada de stabula
ție, firește, cu condiția ca pajiștile 
să fie bine întreținute, fînețele co
site la timp, iar finul să fie de cea 
mai bună calitate. Din datele furni
zate însă de direcția agricolă jude
țeană rezultă că in acest an numă
rul de animale care au pășunat a 
fost cu mult sub posibilități (25 de 
bovine și, respectiv. 35 de ovine la 
100 de hectare pășune), încărcătură 
neadmis de mică in comparație cu 
numărul mare de animale aflate în 
stabulație permanentă. De fapt, toa
te cele șapte asociații intercoopera- 
tiste de creștere a vacilor cu lapte 
(Caransebeș, Daicoviciu, Grădinari, 
Bozovici, Berzovia. Moldova Nouă si 
Socol), ca și fermele zootehnice de

Pînă luni seara, în județul Dolj, 
porumbul a fost recoltat de pe 68 
la sută din suprafața cultivată, soia 
— de pe 86 la sută, iar sfecla de za
hăr — de pe 52 la sută. Concomitent 
cu acțiunile întreprinse în vederea 
strîngerii și livrării acestor produse, 
o mare atenție se acordă recoltării 
orezului. Și aceasta din cel puțin două 
motive. Cu cele 6 300 hectare culti
vate, județul se situează, ca suprafa
ță, pe primul loc pe țară la această 
cultură. în ai doilea rînd, orezul s-a 
copt și orice întîrziere a lucrării ar 
putea determina pierderi prin scutu
rare. Iată de ce. sub coordonarea 
directă a comitetului județean de 
partid s-au stabilit măsuri ferme și 
răspunderi concrete în vederea 
strîngerii și depozitării recoltei. ,.în 
acest an. suprafața cultivată cu orez 
a sporit mult — a ținut să precizeze 
tovarășul Radu Zezeanu, secretar al 
comitetului județean de partid. In- 
trucît, datorită unei furtuni din luna 
august, pe mari suprafețe plantele 
au fost culcate în bună parte, îna
intea începerii lucrărilor, în oreză- 
ria de la Gighera am organizat o 
demonstrație practică, cu participa
rea tuturor factorilor de răspundere 
din unitățile cultivatoare de orez, 
privind recoltarea mecanizată a ore
zului „în picioare", precum și strin
gerea manuală a plantelor căzute. 
Acum urmărim la fata locului res
pectarea graficelor zilnice de recol
tare. Există condiții ca în 17 zile 
bune de lucru, în fiecare unitate, să 
se încheie stringerea orezului".

Se poate aprecia că în toate cele 
opt consilii agroindustriale cultiva
toare de orez măsurile preconizate 
au determinat o răspundere sporită, 
față de anii precedenți, pentru buna 
organizare a muncii în cîmp și li
vrarea producției obținute la bazele 
de recepție. Lanurile cu orez ale 
cooperativei agricole din Bechet, 
care se întind pe o suprafață de 240 
hectare, sînt împînzite de combine 
și de oameni. Cultura este frumoasă, 
dar aici furtuna a culcat plantele la 
pămînt. Ca atare, pe lingă cele 12 

creștere a bovinelor din cele patru 
întreprinderi agricole de stat hră
nesc animalele Ia iesle, ceea ce ex
plică în mare măsură producțiile de 
lapte cu mult sub potențialul biolo
gic al animalelor. Am discutat cu 
mulți dintre specialiștii acestor uni
tăți motivele pentru care apelează 
la stabulația permanentă in locul 
pășunatului. Directorul asociației 
zootehnice din Berzovia și di
rectorul întreprinderii agricole de 
stat Răcășdia ne-au vorbit mai 
mult despre preocupările lor de a 
organiza unele pajiști cultivate pe 
suprafețe mai mici — ceea ce. desi
gur, este foarte bine — decit des- 

pre preocupările pentru îmbunătă
țirea pajiștilor naturale existente și 
organizarea unor tabere 
rale pe o perioadă 
de zile, timp în

li se 
iesle.
avem 

din

zoo-pasto- 
de cel puțin 200 
care animalelor 
mai transporte 
Toți specialiștii 
convingerea că 

unitățile la care

să nu 
hrana la 
știu — și 
si cei 
ne-am referit — că stabulatia per
manentă. lipsa de mișcare- în aer 
liber modifică funcțiile biologice ale 
animalelor, duc la o anumită degra
dare în timp. La aceasta se adaugă 
costurile foarte ridicate ale furajelor 
cosite și transportate la iesle. Vor
bind despre posibilitățile reale de 
creștere a producției de lapte, di
rectorul adjunct al direcției agricole 
județene, tovarășul dr. Pavel Bălan, 
ne-a enumerat o serie de unități 
care obțin producții bune, depășind 
sarcinile la fondul de stat. Așa 
este cazul la C.A.P. Macoviște, 
unde pînă la această dată s-au 
realizat peste 2 700 litri pe cap de 
vacă, la C.A.P. Ierfot, unde pînă în 

producția medie este de
— 2175

2 571 litri, 
putea continua. Sînt 
unități unde vacile 
cit să nu se spună 
Printre acestea se

prezent
2 216 litri, C.A.P. Ciortea 
litri, C.A.P. Belobreșca — 
Și lista ar mai 
însă numeroase 
dau atîta lapte 
că sînt sterpe.
numără unitățile cooperatiste din 

combine puse la dispoziția unității, 
au fost antrenați la recoltarea cu 
coasele și secerile numeroși coope
ratori și oameni ai muncii din cele 
16 unități economice și prestatoare 
de servicii de pe raza comunei, care 
s-au angajat să strîngă, fiecare, ma
nual recolta de pe cite 50 ari. „Prin- 
tr-o amplă participare la muncă am 
strîns recolta de pe 175 hectare din 
cele 240 cultivate — ne spune Ale
xandru Glăvan, președintele coope
rativei agricole. între personalul uni
tăților economice și al celor presta
toare de servicii din comună ce string 
manual orezul se desfășoară o vie 
întrecere".

Intens se muncește și în orezăria 
cooperativei agricole Ostroveni, care 
are 1 200 hectare, fiind cea mai mare 
unitate agricolă cultivatoare de orez 
din județ. Deși era spre seară, com
binele funcționau din plin. iar. 
aproape 400 de oameni secerau, co
seau sau adunau paniculele de orez 
în urma combinelor. „Trei zile la 
rînd a plouat abundent, îngreunînd 
lucrările de recoltare — ne spune 
Stan Neagu, secretarul comitetului 
comunal de partid și primar al 
comunei Ostroveni. Pentru a pre
veni pierderile și prelungirea re
coltării. așa cum s-a întîm- 
plat anul trecut, am antrenat la 
lucru pe toți locuitorii. Chiar dacă 
solul e moale, iar pe anumite por
țiuni băltește apa. munca se desfă
șoară intens". La ferma nr. 4, cu o 
suprafață de 361 hectare, o formație 
de 9 combine lucra grupat. în urma 
fiecărei combine cite doi cooperatori 
adunau paniculele de orez căzute, 
astfel incit nimic să nu se risipească. 
Din buncărele combinelor, orezul se 
transporta cu remorcile direct în ba
zele de recepție de la Boureni și 
Segarceă. „Numai că distanta pînă 
la aceste baze este prea mare — pre
cizează inginer Ana Sîrbi, șefa fermei. 
La Bechet, la doi pași avem o bază 
mare, dar ni s-a spus că nu are spa
tii suficiente". Este de apreciat faptul 
că atît la această fermă, cit și la fer
ma nr. 5, condusă de inginerul Gheor- 
ghe Cîrstea, recoltarea manuală era 
bine organizată ; ici-colo însă cite o 
combină, două mai mult stăteau. La 
ferma nr. 4, bunăoară, din cele 12 
combine „Gloria", funcționau 9. Deși 
în cîmp se aflau atelier mobil, grup 
de sudură și alte utilități, înlătura
rea defecțiunilor la combine se făcea 
greoi. Ba, mai mult, mecanizatorul 
Paul Pircălabu se străduia să pună 
la punct o combină nouă ce Sosise 
de la fabrică fără transportor și he
der. iar curelele de la postbătător 
erau prea lungi.

Măsurile întreprinse la nivel jude
țean privind intensificarea lucrărilor 
de recoltare își arată roadele. Pînă 
la începutul acestei săptămîni, re
colta de orez a fost strînsă de pe 
35 la sută din suprafața cultivată. 
Este meritoriu aportul organizațiilor 
de partid și al consiliilor populare 
care au mobilizat la recoltat un 
mare număr de oamehi. Și mecani
zatorii își fac datoria. Este necesar 
însă ca specialiștii din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii să 
asigure buna funcționare a combi
nelor, astfel incit să se lucreze re
pede și fără pierderi.

Nicolae BABALĂU 
Ioan HERȚEG .

Ciuchici, Surduc, Gîrbovăț, Vermeș 
și lista ar putea continua.

Care este cauza acestei situații ? 
Amintind faptul că livrările de lapte 
de vacă la fondul de stat sînt de 
numai 40 la sută față de plan, pe 
bună dreptate putem concluziona că 
este o stare de fapt cu totul inac
ceptabilă. Cum se poate admite o 
astfel de situație ? Unde greșesc 
specialiștii din unitățile cu producții 
zootehnice slabe ? Ce trebuie făcut 
pentru o furajare rațională, științi
fică, pentru obținerea unor produc
ții cit de cit apropiate de potențialul 
biologic al animalelor? Au găsit or
ganele agricole județene căile pe 

care trebuie mers pentru a depăși o 
situație ce nu onorează un județ cu 
posibilități mari de dezvoltare a 
zootehniei ?

In acest an, pentru nerealizarea 
producțiilor zootehnice, pentru lipsa 
de interes și pentru lipsa de răspun
dere in îndeplinirea atribuțiilor, di
recția județeană pentru agricultură, 
celelalte organe județene au aplicat 
nu mai puțin de 360 de sancțiuni. 
Desigur, și sancțiunile, aplicate cu în
dreptățire, fac parte din procesul edu
cativ, oricine nu-și face datoria tre
buind să răspundă material și moral. 
Dar sancționarea abaterilor a dat răs
puns problemelor fundamentale ale 
zootehniei județului ? Deci 360 de 
specialiști, conducători de unități, 
precum și îngrijitori au fost sancțio
nați pentru nereguli, pentru abateri, 
pentru faptul că nu își fac dat-ria. 
Dar pentru că animalele nu au fost 
scoase la pășunat. așa cum era nor
mal să se întîmple — deci o cauză 
majoră a producțiilor slabe — a fost 
cineva sancționat ? Este oare aceas
ta o modalitate de a aduce zooteh
nia pe linia unor rezultate care să 
satisfacă exigențele actuale ? Fireș
te că nu.

Un răspuns concret, însoțit de mă
suri adecvate, trebuie dat și proble
melor pe oare le ridică reproducția — 
o altă cauză cu implicații în produc
țiile zootehnice slabe. Media natali-

■Unitate-etalon în domeniul indus
triei materialelor de construcție, mai 
exact intr-un sector de mare însem
nătate cum este acela al izolațiilor, 
în care noutățile apar si se impun 
mai greu. întreprinderea de materiale 
izolatoare ..PREMI" din municipiul 
Vaslui a reușit ca. în ultimii ani. să 
se impună nu numai ca o unitate cu 
foarte bune rezultate, bine cunoscută 
în tară si peste hotare, ci si ca un 
avanpost al noului si cercetării în 
acest domeniu. Datorită unei munci 
asidue, unei susținute activități de 
organizare si modernizare desfășu
rate cu înaltă răspundere si dăruire, 
colectivul acestei unităti fruntașe a 
fost distins pentru realizările sale in 
întrecerea socialistă de patru ori cu 
„Ordinul Muncii" clasa I.

întreprinderea realizează 12 clase 
de produse si are o diversitate 
tehnologică deosebită. fiind un 
adevărat combinat. Se utili
zează aici instalații si tehnolo
gii specifice din siderurgie (cubi- 
louri pentru obținerea vatei minera
le). petrochimie (instalația de obți
nere a bitumurilor), chimie, industria 
celulozei si hîrtiei. a materialelor de 
construcții (linii de bitumare si de 
produse din vată minerală), industria 
ușoară (țesături din fire de sticlă), 
construcții (prefabricate din beton), 
construcții de mașini. Avînd un grad 
ridicat de mecanizare si automati
zare. pentru buna funcționare a li
niilor tehnologice — in cea mai mare 
parte modernizate — sînt necesari 
oameni cu o temeinică pregătire si 
calificare (90 la sută din forța de 
muncă este formată din absolvenți ai 
liceelor de specialitate si școlilor pro
fesionale). conduși si îndrumați de 
104 cadre tehnice cu pregătire supe
rioară. Despre competenta, hărnicia 
si modul în care acționează aceștia 
vorbesc convingător rezultatele obți
nute oe trei trimestre din acest an. 
perioadă în care unitatea se situează 
pe locul I în întrecerea socialistă pe 
ramură. Concret, colectivul de aici a 
realizat o productie-marfă industria
lă suplimentară în valoare de 32 mi
lioane lei. a livrat peste prevederi 
2 000 mc prefabricate si panouri mari 
din beton armat (echivalentul a 70 
de apartamente), 2 200 tone vată mi
nerală si produse din vată. 250 tone 
polistiren expandat. 350 tone mașini 
si utilaje s-a., iar la export — pro
duse hidroizolatoare însumînd 6,7 
milioane lei. Toate pe baza sporirii 
productivității muncii cu 18 900 lei 
pe fiecare lucrător și ridicării pon
derii produselor noi si modernizate 
la 52.3 la sută din totalul producției.

— Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului. în Expunerea din 29 
aprilie a.c.. pentru noi întrecerea 
socialistă nu reprezintă un scop în 
sine, ci un cadru de activizare si 
sporire a factorilor intensivi, de ri
dicare a nivelului calitativ al . tuturor 
produselor, pentru ieșirea din anoni
mat si impunerea mărcii fabricii atît 
în tară, cit si peste hotare, ne spune 
ing. Nicolae Pascu. directorul între
prinderii. Pe scurt, un stimulent pen
tru îndeplinirea tuturor indicatorilor 
de plan, irr primul rînd la producția 
fizică si export. în condiții de efi
cientă superioară, cu consumuri ma
teriale si energetice reduse, cu înaltă 
productivitate a muncii, astfel incit 
toate produsele să fie rentabile, ceea 
ce are avantaje directe pentru între
gul colectiv. Oamenii muncii știu că 
le revine o bună parte din beneficiile 
obținute peste plan, că beneficiază 
de recenta majorare a retribuțiilor, 

tății pe anii 1985—1988 a fost în jur 
de 78 la sută la I.A.S. și 72 ]a sută 
la C.A.P. Este acesta oare un pro
cent satisfăcător, mai ales că media 
aceasta se menține astfel de atîția 
ani ? Nu vrem să comparăm aceste 
procente cu cele din alte județe, ci 
numai cu posibilitățile de care dis
pune județul Caraș-Severin, cu pro
gramele întocmite de aceiași spe
cialiști care nu le-au realizat. Dacă 
s-ar face un calcul sumar, pornind 
de la nivelul de natalitate stabilit, 
să zicem de minimum 85 la sută, 
în fiecare unitate s-ar fi putut a- 
junge, fără prea multe eforturi, la 
un număr apreciabil de produși care 
să populeze pășunile județului.

Un milion de oi pe pășunile 
naturale, un obiectiv 

posibil de atins !
Din discuțiile purtate cu specia

liști de la Stațiunea de cercetări și 
producție pentru creșterea ovinelor 
și caprinelor din Caransebeș a re
zultat că pășunile din județ repre
zintă un loc ideal de creștere a unui 
număr mai mare de oi decît efecti
vul din prezent. Directorul stațiunii. 
Ianăș Armaș, ne spunea, de exem
plu, că mai mult de o treime din 
pășuni sînt situate in golurile alpine 
unde în acest an iarba bogată s-a 
uscat fără să fie pășunată. Iată locul 
unde ar putea să fie crescute un 
număr dublu de oi față de efectivul 
existent. Este opinia mai multor 
specialiști și a unor activiști de 
partid cu experiență, care cunosc 
bine posibilitățile existente în județ. 
Un milion de Oi crescute pe pășu
nile din munții Caraș-Severinului ar 
trebui să constituie un obiectiv de 
cea mai mare însemnătate pentru 
redresarea zootehniei in acest județ.

De curînd a avut loc o analiză a 
activității din zootehnie și din do
meniul producerii furajelor in care 
au fost abordate cu seriozitate o se
rie de probleme, inclusiv cele pre
zentate în articolul de față. Rezol
varea unora este de domeniul viito
rului apropiat, a altora de per
spectivă. Faptul că în acest an este 
soluționată în cea mai mare parte 
problema furajelor pentru perioada 
de stabulație constituie un semn de 
început al redresării reale a zooteh
niei. Rămîn insă de rezolvat proble
mele pentru întregirea efectivelor, 
ale găsirii unor soluții viabile care 
să ducă obligatoriu la sporirea 
numărului animalelor pe unitatea 
de suprafață pășunabilă șl. în mod 
deosebit, la creșterea productivității 
pășunilor naturale.

Petre CRISTEA 
I. D. CUCU 

că li se repartizează noi apartamen
te. dispun de o cantină-restaurant și 
de minicantine în fiecare secție, unde 
servesc trei mese pe zi. aprovizio- 
nîndu-se cu unele produse si de la 
ferma agricolă mixtă a unității, iar 
pentru petrecerea timpului liber în
treprinderea are un club muncito
resc. o bază proprie de agrement, ce 
cuprinde, printre altele, două lacuri 
cu debarcader pentru hidrobiciclete 
si vaporaș, terenuri sportive etc. De 
asemenea. întreprinderea patronează 
o cresă si o grădiniță cu program 
prelungit, iar în timpul liber oamenii 
muncii iau parte la spectacolele ar
tistice ale ansamblului'nostru de cîn- 
tece si dansuri „Rapsodia Vasluiului", 
la manifestări sportive ș.a.

— Ce stă la baza succeselor con
stante si tot mai mari pe care le 
obțineți ?

— Drumul ascendent înregistrat de 
unitatea noastră are la bază nu un 
singur factor, ci un complex de fac
tori. continuă directorul întreprinde
rii. E vorba mai întîi de o muncă

La întreprinderea 
de materiale izolatoare 

„PREMI"-Vaslui

permanentă desfășurată de organele 
si organizațiile de partid, de consi
liul oamenilor muncii pentru educa
rea oamenilor, pentru schimbarea 
mentalității lor. intr-un cuvint, pen
tru formarea unui colectiv puternic, 
închegat, cu o pregătire politică șl 
profesională superioare, cu inițiativă, 
capabil să-și îndeplinească sarcinile 
ce îi revin. Și nu oricum, ci la un 
bun nivel calitativ si de eficientă. Aș 
prezenta cîteva elemente exemplifi
catoare. Deși sîntem o unitate cu 
..foc continuu", nu avem de mult 
timp nici o absență nemotivată și 
nici o întrerupere accidentală din 
cauza lucrătorilor. Buna organizare 
a muncii, măsurile luate pentru în- 

• noirea tehnologiilor de fabricație.
exigența, ordinea și disciplina, dărui
rea muncitorească, valorificarea in
teligentei tehnice au creat un climat 
propice performantelor productive, 
în aceste condiții, s-au realizat noi 
tehnologii, noi produse comparabile 
cu cele existente pe plan mondial. 
Tot ce am obținut în producție se 
datorează muncitorilor, inginerilor si 
tehnicienilor noștri, care au colabo
rat cu cercetători din 9 institute si 
mai multe întreprinderi din tară.

Revelatoare pentru amploarea pro
cesului de înnoire si modernizare a 
proceselor de producție, realizat prin 
forte proprii, prin aplicarea unui nu
măr de peste 70 de invenții (breve
tate ori în curs de brevetare) și ino
vații. omologarea si aplicarea a peste 
120 de tehnologii si produse noi. este 
declarația dr. ing., specialist în ma
teriale de construcții. Stanislav Osi- 
penco, prim-adjunct al ministrului 
materialelor de construcții din R. S. 
Ucraineană, care a vizitat de curînd 
întreprinderea : „Ceea ce s-a făcut 
aici, la Vaslui, echivalează, fără exa
gerare, cu ceea ce realizează un în
treg institut de cercetări din acest 
domeniu, in care noutățile nu apar 
de la o zi Ia alta".

Intr-adevăr, colectivul vasluian a 
reușit. în ultimii ani. nu numai să 
modernizeze tehnologiile si produsele 
clasice, ci. mai mult, prin valorifi
carea inteligentei tehnice, să creeze 
tehnologii noi. de mare randament.

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
(Urmare din pag. I)
domenii perfectarea contractelor se 
află intr-un stadiu necorespunzător. 
Astfel, un aspect organizatoric esen
țial pentru buna desfășuraie a pro
ceselor de pregătire a contractelor 
economice este acela că fiecare în
treprindere încheie contracte eco
nomice în dubla sa calitate de furni
zor și de beneficiar, deci contracte 
de desfacere și de aprovizionare. In
terdependenta între aceste două ca
tegorii de contracte este evidentă, 
dar sînt multe situații în care. în 
întreprinderi, nu se ține seama de 
acest lucru, nu există o conlucrare 
permanentă pentru corelarea pro
gramului de aprovizionare cu preve
derile planului la producția fizică, 
deci. în ultimă instanță, cu desfa
cerea produselor. Sau. în multe 
cazuri, această legătură se face 
foarte greoi. în termene mult prea 
lungi, datorită folosirii unor me
tode de lucru anacronice, a unui 
complicat circuit de hîrtii. de acte 
justificative. Acum nu este timp 
pentru aceasta. Important este ca 
factori de resort din întreprinderi 
și centrale să asigure operativ ele
mentele de fundamentare necesare 
fiecărui contract economic.

în legătură cu aceasta, se cuvine 
subliniat că un loc aparte în ansam
blul clauzelor contractuale il are 
stabilirea termenelor de livrare. Se 
mai practică de către unii furni
zori „metoda" termenelor trimes
triale sau lunare de livrare : adică 
se înscrie drept termen contractual 
ultima zi a trimestrului sau a lunii. 
Or. o asemenea practică este profund 
dăunătoare. contrară principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. contrară înseși prevederilor le
gii. care stabilește că livrările tre
buie desfășurate, după caz. pe de
cade. săptămini sau chiar pe zile. 
Este evident că pentru a realiza 
producția unei luni, producătorul 
trebuie să dispună de baza materia
lă in prima parte a lunii, îndeosebi 
cînd este vorba de livrări la ex
port, care trebuie vămuite și expe
diate pină la finele lunii. De ase
menea. este foarte important ca in 
contractele de furnizare de produse 
să fie înscrise termene cit mai de
taliate. cu o eșalonare corespunză
toare pe decade, săptămîni si zile, 
tinindu-se seama de aspectul for
mării stocurilor la beneficiari.

Cum se poate observa, aria pro
blematică a pregătirii producției a- 

Astfel. a fost regîndită. remodelată 
si perfecționată tehnologia de fibrili- 
zare a topiturilor silicatice. egre in
clude acum 6 invenții. Eficienta : au 
fost obținute noi sortimente de pro
duse din bazalt fibrilizat. care răs
pund cerințelor economiei naționale, 
ușurează punerea în operă si sporesc 
productivitatea muncii pe șantiere. A 
fost creată, de asemenea, pentru 
prima oară în tară, o nouă clasă de 
produse termohidroizolatoare si s-a 
realizat linia tehnologică de realizare 
a lor. In aceeași sferă de preocupări 
trebuie menționată realizarea unor 
produse noi. neconventionale. ca me- 
cabituî (o familie de produse hidro
izolatoare moderne, de mare eficien
tă) fără purtător (sau suport). Obți
nut tot pentru prima oară în tară. 
a"esta include alte 6 invenții si se 
titilizează ca hidro’zolator la diferite 
tipuri de construcții. In fine, au fost 
asimilate o serie de noi produse care 
elimină importul cum sînt inconori- 
zantii. cu o lardă arie de aplicare : 
pentru izolare fonică si termică ’a 
automobile, nave, motoare, capotă, 
cabine de tmc’oare etc. Si încă o 
mențiune : toate aceste produse răs
pund im or cerințe stringente ale 
economiei naționale.

Ințelegîndu-se necesitatea satisfa
cerii acestor cerințe, a apărut ini
țiativa mai întîi. apoi, cu ajutorul 
organelor de partid locale, al centra
lei și ministerului, s-a creat și struc
tura organizatorică în care s-au ma
terializat ideile tehnice originale. 
Astfel, in prezent isi desfășoară aici 
activitatea un atelier de proiectare 
de tehnologii și utilaje si un atelier 
de produse noi si prototipuri, care 
produc utilaje atît pentru autodotare. 
cit si pentru unități similare din 
tară. Multe din realizările tehnice și 
de producție ale acestui colectiv, in 
care este tot mai puternic implicată 
si informatica, au fost evidențiate si 
cu prilejul primului simpozion pe 
probleme de izolații din tară, care a 
avut loc anul trecut în întreprindere. 
Ceea ce se cuvine remarcat in mod 
deosebit este că cercetările tehnico- 
stiintifice. căutările pentru perfectio
narea activității si înfăptuirea amplu
lui proces de organizare si moder
nizare a producției nu sînt desfășu
rate doar de puternice colective in- 
terdisciplinare. ci au dobîndit aici 
un caracter de masă. Atît în acti
vitatea productivă, cit si în aceea 
de înnoire a tehnologiilor, s-au 
evidențiat un mare număr de 
muncitori. ingineri. maiștri. ca 
si colectivele secțiilor hidroizola
toare (condusă de ing. Constantin 
Aiordăchioaie). mecano-energetică 
(condusă de maistrul Vasile Gheor
ghiu). prefabricate (ing. Valeriu Bo- 
gos), țesături din fire de sticlă (ing. 
Aurica Serban). termoizolatoare (ing. 
Dragos Bucaciuc).

— Puternic stimulați de indicațiile 
Si orientările cuprinse în Tezele din 
aprilie. în celelalte expuneri ale con
ducătorului partidului si statului nos
tru. colectivul de oameni ai muncii 
de Ia „PREMI" este hotărît să ampli
fice valoroasa experiență si succese
le dobîndite pentru a reconfirma re
zultatele foarte bune de pînă acum, 
ne-a spus în încheiere Vasile Gheor
ghiu. președintele consiliului oame
nilor muncii. Printr-o mobilizare 
exemplară, abnegație si dăruire re
voluționară. întregul colectiv este 
hotărît să obțină pentru a patra oară 
„Ordinul Muncii" clasa I si. în acest 
fel. înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste".

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii”

nului viitor este deosebit de largă. 
Experiența anilor trecuți din nume
roase întreprinderi a demonstrat cu 
prisosință cît de important este ca 
încă de pe acum toate problemele 
tehnice și organizatorice să fie so
luționate pină în cele mai mici a- 
mănunte. A lăsa soluții „în suspen
sie" în speranța că timpul le rezol
vă pe toate este cît se poate de 
dăunător : în activitatea din econo
mie, intr-un mecanism care se do
rește a funcționa ireproșabil, nu au 
loc aproximațiile, spiritul tolerant 
sau deciziile pripite, fără funda
ment științific. Iar factorii de 
conducere din unele întreprinderi 
sau centrale care au demarat mai 
greu intr-un nou an de plan nu 
pot să nu recunoască faptul că 
la rădăcina neajunsurilor stau, de 
regulă, cauze subiective, cum sînt 
neperfectarea tuturor contractelor e- 
conomice de aprovizionare, coopera
re sau desfacere, iureșul de la 
sfîrșitul anului precedent și nepre- 
gătirea organizatorică a fabricației 
pentru noua perioadă de activitate, 
amînarea aplicării unor măsuri de 
ordin tehnic și tehnologic al căror 
efect ar trebui să se resimtă din 
plin în noul an.

Așadar, cerința esențială este le
gată de răspunderea pe care trebuie 
să o dovedească fiecare în îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin în legă
tură cu buna pregătire a producției 
anului viitor. Reprezintă deci o în
datorire de prim ordin a organelor 
și organizațiilor de partid să veghe
ze ca această răspundere să fie de
monstrată în practică, iar acțiunile 
de pregătire a producției, fie că este 
vorba de cele pe plan intern sau 
referitoare la relațiile economice cu 
alte unități, să se desfășoare cu 
maximă operativitate și exigență. Un 
rol deosebit în această privință re
vine centralelor și ministerelor, or
ganelor de sinteză, care trebuie să 
vegheze și să se implice direct în 
rezolvarea pînă la capăt a tuturor 
problemelor, să nu admită nici a 
manifestare de tergiversare, de bi
rocratism.

Practic, peste puține zile, în fața 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, conducerile întreprinderilor 
și centralelor trebuie să se prezinte 
cu principalele probleme clarificate, 
supunînd judecății si deciziei co
lective căi și soluții clare de asi
gurare a desfășurării, in condiții 
superioâre de calitate și eficiență, 
a producției anului viitor.
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TEZELE PENTRU PLEMARA C.C. AL P.C.R.
- PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

în „Scinteia" ■ din 7 octombrie a.c. am publicat primele două 
răspunsuri (venite din partea editurilor „Facla“ și „Minerva") la 
investigația noastră privind asigurarea unei noi calități, a unei efi
ciente spirituale superioare a activității editoriale. — act de mare 
răspundere în opera de educație patriotică. întrebările investigației 
noastre publicistice vizau aprecieri cu privire Ia rolul editorului — 
azi, principalele direcții și modalități prin care se acționează pentru 
stimularea și promovarea literaturii de actualitate, și, totodată, men
ționarea manifestărilor pentru ridicarea calității moștenirii noastre 
culturale. Ne-au interesat, de asemenea, în mod deosebit, aprecierile 
editorilor cu privire la valoarea reprezentativă a literaturii scrise de 
tineri, despre tineri și. în general, cu privire la modul în care aceștia 
se raportează la fenomenele contemporaneității. Din sfera anchetei nu 
au lipsit nici aspecte privind modalitățile utilizate de edituri pentru 
a clarifica ecoul public al cărților promovate și felul în care funcțio
nează principiul muncii colective, împletirea acesteia cu răspunderea 
personală.

Direcțiile în care au fost și sînt 
concentrate eforturile și preocupările 
editurii noastre — editură cu profil 
tematic complex, de carte social-po- 
litică, tehnico-științifică și beletris
tică — privind stimularea și promo
varea literaturii de actualitate s-au 
axat pe imperativele izvorîte din do
cumentele programatice ale partidu
lui nostru, din inestimabilele 
orientări și îndemnuri ale secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresate în repe
tate rinduri scriitorilor. Astfel, din 
perspectiva acestor deziderate ma
jore, ne-am fun
damentat opțiu
nile referitoare 
la rolul culturii, 
literaturii și artei 
în formarea o- 
mului nou, în 
cultivarea patrio
tismului și uma
nismului revolu
ționar, în dezvol
tarea creației ar
tistice romanești, 
în vederea ridi
cării patriei pe 
noi trepte ale ci
vilizației, a spo
ririi tezaurului de 
valori spirituale. 
Toate acestea au 
constituit și con
stituie repere în orientarea te
matică și a sferei ei de interes 
actual atit în roman, proză scurtă, 
publicistică și poezie, cît și in 
eseu, critică și istorie literară, va
lorificarea moștenirii culturale etc., 
urmărind afirmarea, prin cărțile apă
rute, a unui mesaj educațional lu
minos, patriotic, modelator al conști
inței, în consens cu înaltele valențe 
ale eticii socialiste. S-a urmărit, cu 
precădere, ca liniile de forță ale fi
zionomiei tematice să fie marcate de 
acele scrieri care reflectă realitățile 
zilelor noastre cu întreaga ei conste
lație de aspecte, precum munca ero
ică învestită în marile ctitorii ala 
prezentului, clocotul viu al vieții, 
marile mutații petrecute în existența 
și conștiința oamenilor, aspirațiile și 
împlinirile lor, toate acestea în strîn- 
să legătură cu procesul revoluționar 
care a antrenat și înnoit toate struc
turile sociale și umane ale națiunii 
noastre.

Pentru a materializa asemenea di
recții in scopul oglindirii, prin lucră
rile încredințate tiparului, a litera
turii de actualitate, am folosit o se
rie de modalități. între care amin
tim : continua perfecționare a cunoș
tințelor politico-ideologiee și profe
sionale, pe baza cunoașterii temei
nice a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a gîn- 
dirii creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor mai noi 
cuceriri ale științei și culturii ; asu
marea de către editor a deplinei res
ponsabilități și fermități in opțiunile 
făcute, angajarea și implicarea sa 
profundă în planul judecăților de va
loare, în măsură să discearnă adevă
rul, autenticul, viabilul și să le se
pare de conglomeratul problematicii 
amorfe și facile. De asemenea, a fost 
promovat un stil de muncă activ, di
namic, străin de formalismul admi- 
nistrativ-birocratie și de situarea pe 
poziția comodă de așteptare, bazat 
pe un dialog viu, direct, permanent 
cu creatorii, menit să conducă la mai 
buna investigare și cunoaștere a la

(Urmare din pag. I)
științei în societatea noastră. Trep
tat. știința a devenit factor pri
mordial al edificării noii societăți. 
Dacă în primii ani ai revoluției și 
construcției socialiste se manifes
tase reținere în promovarea știin
ței naționale, după Congresul al 
IX-lea s-a afirmat o atitudine 
nouă față de știință. Au fost 
create instituții științifice modeme, 
s-a trecut la formarea de cadre cu 
o înaltă pregătire. Pe prim plan 
au trecut obiective cum sint dez
voltarea cercetării științifice pro
prii. introducerea cît mai rapidă 
în producție a noilor descoperiri, 
integrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția. în condițiile 
în care România se pregătește să 
intre în mileniul al treilea avînd 
nu numai o puternică bază ma
terială și tehnică, ci și un nivel 
înalt al dezvoltării științei. în- 
vățămîntului și culturii, strategia 
politică înscrisă în Tezele din a- 
prilie. în cadrul programului ge
neral de perfecționare a societății, 
cu privire la asigurarea unui grad 
ridicat de cunoștințe, de pregătire 
multilaterală pentru întregul po
por, își dovedește pe deplin realis
mul si viabilitatea.

Corelația legică intre progresul 
economico-social. al țării si nivelul 
pregătirii științifice și culturale 
al întregului popor se accentuează 
cu putere în actuala etapă. înfăp
tuirea obiectivelor proprii acestej 
etape implică, așa cum se relevă 
în Tezele din aprilie, perfecționa

teatre 
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18; (sala 
Atelier) ; Autograf — 18
• Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul În
stelat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18; 
(sala Studio) : Idioata — 18,30
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Bărbierul din Sevilla — 18

boratorului de creație, a personalită
ții scriitorului, a universului său de 
căutări, astfel îneît editorul să poată 
veni, cu folos. în întîmpinarea aces
tuia cu imperativele comenzii sociale. 
După cum, pentru găsirea unui spa
țiu eficient de dialog și înțelegere a 
rosturilor fertile ale amîndurora, atit 
editorul, cît si scriitorul s-au întîlnit 
adesea, în mod firesc, pe aceleași 
coordonate generoase ale integrării 
active în viața și munca semenilor 
lor. Așa se face că ei s-au regăsit 
împreună la izvorul operei, în mijlo
cul oamenilor, cu prilejul unor ma

Scriitorul și editorul se întîlnesc 
împreună la izvorul operei, 

în mijlocul oamenilor, al realității
nifestări comune, în fabrici și uzine, 
în mine și pe ogoare, pe șantiere și 
în școli, la orașe și la sate, de fapt 
acolo unde pulsează materia primor
dială, fierbinte a scrisului.

Pentru ancorarea sa în planul unei 
cît mai eficiente și mai valoroase 
acțiuni editoriale, editorul — fie că 
e sau nu el. însuși scriitor — trebuie 
să aibă forța morală și intelectuală 
de a se apleca, in judecățile sale, 
cu obiectivitate, numai asupra ope
rei, detașîndu-se de factorii subiec
tivi, perturbatori, care țin de viața 
scriitorului, de relațiile sale cu lu
mea literară, și nu de realitatea ope- . 
rei ca unic criteriu de promovare a 
valorilor. Cu alte cuvinte, esențele 
rodului creator să fie extrase nu din 
„moara subiectivității extraliterare", 
ci din truda iscusitului meșter culti
vator de boabe aurii pe ogorul nobil 
al scrisului. După opinia noastră, 
este dăunătoare exacerbarea unilate
rală atit a criteriilor estetice, cît și 
a celor sociologice, precum și supra
aprecierea unor modalități sau mij
loace de expresie artistică în detri
mentul altora. Exclusivismul nu face 
casă bună cu o...... casă editorială",
care trebuie să facă loc tuturor căr
ților valoroase, indiferent de modali
tățile artistice, expresii ale talentelor 
diverse și autentice.

Nu cred că ar mai trebui Între
prinse noi forme pentru pregătirea 
profesională și ideologică a editorilor 
față de multitudinea celor pe care 
le avem, astăzi, la dispoziție. Râ- 
mine însă mai degrabă ca, în ca
drul formelor de pregătire existente, 
puse de acord cu cerințele etapei ce 
o străbatem, să se cultive și să se 
aplice cu mai multă consecvență și 
exigență acele modalități capabile să 
dezvolte capacitatea editorului de a 
înțelege, din interiorul lor, fenome
nele economico-sociale și cultural- 
artistice actuale și de a lua decizii 
în deplină concordanță cu acestea, 
spre a evita, astfel, căderea lui sub 
impactul unor eventuale influențe

ȘTIINȚA ȘI CULTURA
rea globală a tuturor domeniilor 
economiei naționale, a întregii 
activități sociale. Se. prevăd. în 
acest sens, corelații mai bune, mai 
eficiente, corespunzătoare cerințe
lor noii revoluții tehnico-științifi- 
ce. între ramuri și subramuri, cu 
deosebire între industrie și agri
cultură ; între resursele existente 
și condițiile de valorificare a a- 
cestora ; între cantitatea de pro
duse și calitatea lor ; între pro
cesul de producție si o serie de 
factori cum sînt demografia, me
diul geografic, psihologia oameni
lor. Numai o dezvoltare armonioa
să pe absolut toate planurile. în 
condițiile asigurării în continuare 
a unei rate înalte a acumulării și 
a unui echilibru optim intre toate 
domeniile, între toți factorii po
litici, economici, sociali, va fi în 
măsură să propulseze societatea 
românească la nivelurile de pro
gres și civilizație înscrise în pro
gramele stabilite de partid pentru 
actualul cincinal si pentru viitorul 
deceniu, pînă la sfîrșitul acestui 
secol. Numai așa vor putea să fie 
întrunite condițiile necesare pen
tru ca România să devină pînă în 
1990 țară cu economie mediu dez
voltată. iar în perspectiva anului 
2000 să se înscrie între țările dez
voltate ale lumii. La baza acestei 
unități active, dinamice a întregii 
noastre societăți se află structurile 
economiei naționale. Si de aici 
înainte — ca și pînă acum — nu 
poate fi conceoută perfecționarea 
societății in întregul ei fără să fie 
asigurate condițiile noii calități în

• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Ml se pare 
că mă-nsor — 19
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintâ, ciocirlie I 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
sala Teatrului de comedie) : Și totuși 
o mare iubire — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 15; (la Liceul „Matei 
Basarab") : Un tinăr printre alții 
— 16
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 10; 15, (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Poveste despre 
marionetă — 15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Prof. dr. Omu — 11 

ale ambiguității și confuziei de idei. 
Totodată, este necesar să se întrețină 
un climat de lucru bazat pe încre
dere și respect reciproc, pe sprijin 
și colaborare tovărășească, pe recep
tivitate și onestitate, trăsături speci
fice muncii colective.

Apariția cărților cu un profund 
conținut patriotic, civic, militant s-a 
realizat în cadrul unui program edi
torial desfășurat în timp, in corelație 
cu comandamentele sociale, cu mo
mentele importante ale vieții politice 
și culturale, program ce se va de
rula și în perspectivă. Realizările 
cele mai valoroase în acest domeniu 
au fost ilustrate, de-a lungul anilor, 
prin cărți de poezie semnate de au
tori ca Virgil Carianopol, Marin So- 
rescu. Adrian Păunescu, Petre Dragu, 
George Țărnea, Nicolae Dan Frunte- 
lată. Lucian Avramescu ș.a., prin ro
mane sau volume de proză scurtă 
semnate de D. R. Popescu, Fănuș 
Neagu, Al. Mitru, I. D. Sîrbu, Vasile 
Băran, Constantin Mateescu, Mihai 
Duțescu, Jean Băileșteanu, Aurel 
Antonie, Nicolae Fulga ș a., prin căr
țile de publicistică literară semnate 
de Ilie Purcaru, Romulus Diaconescu 
și mulți alții, lucrări aparținind scrii
torilor din toate generațiile. Sîntem 
conștienți că nu întotdeauna pagina 
tipărită a atins cotele marii perfor
manțe literare, ale faptului celui mai 

semnificativ, după cum cred că nu 
toți autorii au reușit să răspundă 
încă, îndeosebi în proză, demersurilor 
noastre, prin mari cărți ale momen
tului, pe măsura amplei problematici 
a procesului revoluționar din anii 
socialismului. Sperăm ca planul nos
tru tematic de perspectivă să fie mai 
pregnant marcat de apariții tot mai 
reprezentative pentru timpul tumul
tuos pe care îl trăim.

In lumina mandatului încredințat 
editurii de a valorifica, cu precădere, 
moștenirea culturală din Oltenia, dar 
și a unor lucrări destinate lecturilor 
școlare, am urmărit și urmărim în 
continuare readucerea în actualitate, 
la îndemîna cititorului de astăzi, a 
unor scrieri de valoare, perene, care 
întregesc tezaurul național de valori 
și. în același timp, contribuie la o 
mai bună cunoaștere a creației unor 
scriitori importanți, creație ce a scă
pat, într-o anumită măsură, atenției e- 
ditoriale. Așa este cazul reeditării, 
uneori pentru prima dată după elibe
rare. a unor opere de Vasile Cîrlova, 
Al. Macedonski, Traian Demetrescu, 
Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Tu
dor Arghezi, Gib. I. Mihăescu. Pa- 
nait Istrati. G. Călinescu, Elena Fa- 
rago, Pius Servien, Ionel Teodoreanu, 
Cezar Petrescu. Vasile Voiculescu, 
Zaharia Stancu, Ștefan Odobleja etc. 
în general, aceste apariții s-au bucu
rat de comentarii favorabile în pre
să. precum și de un larg ecou in 
rîndul cititorilor.

E de Ia sine înțeles că literatura 
tinerilor promovați de editura noas
tră dă, în bună măsură, dimensiunea 
spirituală a generației lor, dacă ne 
gîndim, de pildă, la universul ideatic 
al unor cărți semnate de aceștia.

Pe baza concluziilor desprinse din 
lectura a zeci și zeci de manuscrise 
depuse în editură — concluzii de 
cele mai multe ori deloc îmbucură
toare — îmi permit să sugerez tine
rilor aspiranți la gloria literară, si 
nu numai acestora, să ia bine în 

domeniul economic. Numai că 
acum, mal mult decît în oricare 
dintre etapele precedente, nici dez
voltarea societății. în general, nici 
eresterea economică intensivă. în 
special, nu sînt posibile fără pro
gresul corespunzător al științei si 
culturii, al cunoașterii.

Dintotdeauna voința omului de 
a schimba lumea, de a o înnoi s-a 
întemeiat pe cunoaștere. îmbogă- 
țindu-șl cunoștințele, acumulînd 
experiență, omul a reușit să spargă 
mereu plafonul limitelor propriei 
sale gîndiri. propriilor sale în
făptuiri. A trasat continuu drumuri 
noi spre ceea ce la prima vede
re părea inaccesibil, a făcut să 
devină posibil ceea ce se înfățișa 
ca imposibil. Prin cunoaștere a de
pășit cele mai multe dintre ob
stacolele pe care i le-a ridicat în 
cale natura si s-a autodepăsit. A- 
firmind, la deschiderea actualului 
an de învățămînt, o idee funda
mentală ce se desprinde din în
treaga dezvoltare a societății, aceea 
că „puterea stă in știință", tova
rășul Nicolae Ceaușescu a preci
zat : „Priviți istoria dezvoltării o- 
menirii si veți înțelege fiecare 
acest lucru". Această proiecție a 
istoriei devine cu atît mai rele
vantă în prezent, intr-un moment 
în care cunoașterea a cucerit noi 
si noi teritorii, s-a diversificat. 
Au apărut noi modalități de or
ganizare a cunoașterii, bazate ne 
cooperarea dintre științe, pe opti
mizarea investigării realității. în
suși timpul a devenit mai dens, 
mai încăpător. Prin gîndire si ac

cinema
• Hanul dintre dealuri : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Nelu : UNION (13 49 04) — 9; 11;
13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 
9; 11.30; 14; 16.30; 19, GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,3D; 19
• NovAceștii : LIRA (317171) — 9; 
11; 13, ARTA (213186) — 9; îl; 13
• Artista, dolarii și ardelenii : LIRA 
— 17; 19, la grădină — 20
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
ARTA — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine s DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• în fiecare zi, mi-e dor de tine î 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 

seamă, spre folosul scrierilor lor. cu
vintele lui Nicolae Iorga privitoare 
la acei scriitori de valoare discuta
bilă. „cari se încearcă să ciștige prin 
torturarea stilului pretențios și fu
dul ceea ce le lipsește ca idei".

Urmărim îndeaproape modul cum 
cărțile apărute în editura noastră 
sint comentate în presă sau publica
ții de specialitate, prin dialoguri di
recte cu cititorii, în cadrul cărora 
autorii fac lecturi din scrierile lor, 
prin participarea activă la viața Aso
ciației de scriitori din Craiova, a ce
naclurilor literare din județele zonei, 
a altor instituții care au în preocu
pările lor aspecte legate de cărți, de 
literatură, prin sondarea rețelei de 
difuzare a cărții, a bibliotecilor, prin 
participarea la diferite manifestări Și 
acțiuni culturale legate de literatură, 
de cărțile ei etc. Relațiile noastre cu 
cititorii îmbracă o multitudine de 
forme, între care amintim lansări sau 
prezentări de cărți în prezența auto
rilor. dezbateri pe marginea lor șl a 
fenomenului literar actual, documen
tări, șezători și festivaluri literar- 
artistice, participarea în jurii la 
concursurile de creație literară orga
nizate de Uniunea scriitorilor, de 
diferite foruri culturale, de. sindicate, 
de Uniunea Tineretului Comunist, de 
organizațiile de pionieri etc. Din 
această paletă bogată de acțiuni și 

relații cu citito
rii și creatorii de 
literatură am des
prins o serie de 
concluzii valoroa
se, care s-au re
flectat în conținu
tul cărților edita
te, în orientarea 
planurilor tema
tice editoriale, în 
cunoașterea pre
ocupărilor scrii
torilor, a nivelu
lui și direcțiilor 
de evoluție a ac
tivității de crea
ție literară, în 
modelarea gus
tului pentru lec

tură al oamenilor muncii etc.
în orientarea și întocmirea planu

rilor tematice editoriale, in drumul 
spre tipar al cărții, incepînd cu faza 
de ofertare a ei, în procesul de ridi
care continuă a calității activității 
pe care o desfășurăm ne sprijinim 
pe o serie de organisme colective, pe 
consultarea unui cerc de colaboratori 
apropiați, pe care ne străduim să-1 
lărgim continuu. în acest sens amin
tesc consiliul editorial și consiliile 
redacționale, în componența cărora 
sînt reprezentanți din diferite sec
toare de activitate, consiliul oame
nilor muncii, comisia de viză a edi
turii, cărora li se adaugă, și nu în 
ultimul rînd, adunarea oamenilor 
muncii și alte forme specifice mun
cii colective din editură, precum ace
lea de pregătire politico-ideologică 
și profesională pe care ne străduim 
să le valorificăm, în beneficiul creș
terii eficientei activității noastre, nu 
numai cu prilejul întocmirii lor, ci, 
mai ales, prin consultarea membri
lor acestora in mod permanent, di
rect, operativ. Aș adăuga acestora 
colaborarea și consultarea noastră, în 
scopul luării deciziilor, a conduceri
lor colective și a specialiștilor din 
diferite sectoare de activitate, a aso
ciației scriitorilor, a cenaclurilor li
terare, a juriilor pentru debut, în 
poezie și proză, a tuturor factorilor 
ce ne pot ajuta să sporim continuu 
capacitatea și forța de acțiune tot 
mai eficientă a editurii noastre, spre 
a ne aduce o contribuție tot mai 
valoroasă la nobila operă de con
strucție socialistă pe care trebuie să 
o desfășurăm pentru ca țara noastră 
să-și afirme tot mai amplu valorile 
științifice și culturale, așa cum.a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
recenta adunare populară din muni
cipiul Timișoara.

Ilarie HINOVEANU 
directorul editurii
„Scrisul românesc" - Craiova

MUZEUL DE ȘTIINȚELE NATURII
- mijloc de educație revoluționară a tineretului
Din sfera largă de preocupări și 

aspirații dj* * cunoaștere pe care le 
stimulează activitatea educativă 
organizată în instituțiile muzeale, 
cele care animă generația tînără 
s-au bucurat întotdeauna și se 
bucură și in prezent de o atenție 
aparte. Aceasta nu numai pentru 
a răspunde gradului mare de re
ceptivitate și dorinței de cunoaș
tere ale celor aflați pe băncile scolii, 
dar si pentru îndeplinirea impor
tantelor atribuții educativ-forma- 
tive care revin — alături de școală 
și de celelalte instituții de cultură 
— muzeelor de istorie, de știință, 
instituțiilor muzeale în genere.

țiune creatoare, omul Imprimă 
muncii forme noi. un conținut nou. 
mereu altele, superioare nu numai 
de la o etapă la alta, dar si în ca
drul aceleiași etape. Totodată, cul
tura îi dă omului șansa de a-și 
împlini personalitatea; de a privi 
dincolo de „cercul" uneia sau 
alteia dintre profesii, care îl obligă 
să cunoască mult intr-un domeniu 
de activitate, pentru a dobîndi o 
perspectivă asupra celor multe, 
prin contactul neîncetat cu marile 
valori ale creației universale.

Socialismul se identifică în mod 
esențial cu știința și cultura. 
Omul nou, al societății noastre, 
este format si educat în spirit re
voluționar. Și a fi revoluționar, 
azi. in România socialistă în
seamnă a fi profund implicat In 
actualitate. înseamnă să-ți cunoști 
bine epoca, să înțelegi care-i sînt 
deschiderile, pînă unde s-au înăl
țat gindirea si acțiunea umană in 
descifrarea structurii materiei si a 
legităților universului, dar si care 
sînt limitele ce trebuie să fie de
pășite. Să pătrunzi înțelesurile di
namicii timpului, ale raportului 
dialectic dintre trecut, prezent și 
viitor. Să te afirmi prin gindire 
înaintată, prin atitudine revolu
ționară fată de muncă, față de 
răspunderi, să fii promotor activ 
al noului. Toate acestea sint cerin
țe care presupun un înalt nivel de 
pregătire, un înalt grad de asimi
lare a valorilor științei și culturii.

Adrian VASILESCU

VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Gheața verde : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Școala tinerilor căsătoriți : STU
DIO (59 53 15) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Dragonul alb • LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45
• Program special pentru copii șt 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Intercepția : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Ultima Intilnire : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 19
• Misiune specială : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Johann Strauss, regele netncoronat 
al valsului : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19
• Agentul straniu: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19

în cadrul complexului muzeal 
din Bacău. își desfășoară activita
tea două, mari unități care se 
bucură de un binemeritat presti
giu în rîndul tinerilor aflați pe 
băncile școlii, ca și al unei largi 
categorii de oameni ai muncii din 
municipiul și județul Bacău. Este 
vorba de Muzeul de științele na
turii și Observatorul astronomic cu 
Planetariu, vizitate zilnic de zeci 
și sute de oameni ai muncii, ti
neri și virstnici din întreprinde
rile și instituțiile județului. Suita 
de manifestări organizate sistema
tic în aceste instituții de cultură 
contribuie în forme specifice la 
educarea materialist-științifică a 
oamenilor muncii și, în special, a 
tineretului.

In cadrul unei discuții pe care 
am avut-o la Complexul muzeal 
din Bacău, profesorul Alexandru 
Artimon, muzeograf principal, a 
evidențiat faptul că exigențele ac
tuale ale perfecționării întregii 
vieți economico-sociale implică in
tensificarea preocupărilor tuturor 
factorilor educativi pentru găsi
rea de noi căi și mijloace de dina
mizare a muncii de formare a 
omului nou pe temelia cunoașterii 
științifice, a asimilării cuceririlor 
cunoașterii contemporane.

— Cum se realizează acest dezi
derat ?

— Un rol Important, ne-a răs
puns interlocutorul nostru, revine 
în acest cadru și instituțiilor mu
zeale. care tezaurizează inestima
bile valori culturale și a căror ac
tivitate are o largă deschidere că
tre toate domeniile științei si vieții 
spirituale contemporane. Aș putea 
spune că muzeele contribuie și pot 
contribui într-o măsură mereu 
mai mare la difuzarea largă a cu
noștințelor din domeniul istoric.

Intilnire cu tehnica modernă la Liceul industrial „I. L Caragiale" din Capitalâ
Foto î E. Dichiseanu

NOUL IN VIAȚA ȘCOLII
In această toamnă. Li

ceul de matematică- 
fizică „B. P. Hasdeu" 

din municipiul Buzău a 
împlinit 121 de ani de exis
tență, cifră care îi innobi- 
lează biografia — alături 
de faptul că aici au fost 
profesori personalități de 
înalt prestigiu științific și 
artistic (Constantin C. Giu- 
răscu, Bazil Iorgulescu, 
pictorul loan Andreescu și 
alții), că printre elevii de 
altădată s-au numărat ac
torii Aristide Demetriade. 
Vladimir Maximilian, te
norul Nicolae Leonard, a- 
cademicienii Ștefan Ven- 
cov, Traian Săvulescu. poe
tul Vasile Voiculescu și 
chiar un laureat al Premiu
lui Nobel, savantul George 
Emil Palade.

în Buzăul renăscut din 
temelii în ultimii 23 de ani. 
liceul centenar a rămas — 
la prima vedere — același, 
pe bulevardul Gării. încon
jurat de castani, cu piațe
ta și parcul cochet din fa
ță. cu bustul cărturarului 
al cărui nume îl poartă cu 
cinste. în incinta acestei 
impunătoare și vechi clă
diri consta ți însă că se 
muncește și se gindește la 
puterea viitorului, aici 
pregătindu-se tineri cu te
meinice cunoștințe atît la 
obiectele fundamentale — 
matematică, fizică, chimie, 
limba și literatura română, 
biologie —, cit și in ce pri
vește calificarea poliva
lentă (a peste 1 000 de 
elevi) pentru electrotehni
că și mecanică, liceul răs- 
punzind cerințelor dezvol
tării impetuoase a tinerei 
industrii buzoiene. Aici, 
simbioza invățămint-cer- 
cetare-producție se concre
tizează in preocupările 
permanente de a asigura 
un cadru material și mo
ral de instruire modern, la 
nivelul cerințelor actuale 
și de perspectivă ale vieții 
sociale. „Avem nobila sar
cină de a da societății un 
tineret conștient de meni
rea sa revoluționară, care 
să-și iubească patria, po
porul și partidul, pentru 
care munca să fie o vir
tute pusă in slujba înflo
ririi României socialiste" 
— ne-a spus profesorul 
Constantin Ciurea, direc

etnografic, artistic. Iar muzeul de 
științele naturii, in mod deosebit, 
are o funcție importantă de in
struire si educare.

— Este cunoscut că o latură im
portantă a activității Muzeului de 
științele naturii o constituie for
marea unor temeinice convingeri 
materialist-științifice la oamenii 
muncii. Ce se întreprinde în acest 
scoo la muzeul din Bacău ?

— Specialiștii complexului mu
zeal urmăresc să pună tot mai 
bine în valoare. în forme com
plexe de educație, patrimoniul 
existent. Astfel, pe lingă expozi
țiile de bază pe care le avem, s-a 
trecut la organizarea unor expo
ziții temporare si itinerante, a se
rilor muzeale, a unor conferințe, 
dezbateri, simpozioane, saloane ști
ințifice. mese rotunde, lecții si fil
me în muzeu, vizite tematice, se
siuni științifice, la care-și aduc 
contribuția oameni de știință si 
cultură din județ si din țară. 
Participă de fiecare dată la aceste 
manifestări un număr mare de ti
neri, elevi, studenți. ostași, oameni 
ai muncii de la orașe și sate.

De la conducerea complexului 
muzeal am aflat că asemenea ma
nifestări interesante au fost orga
nizate în ultima vreme atit la se
diu. cit si in localitățile din județ. 
Minerii din Comănești. energeti- 
cienii si constructorii din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, textiliștii 
din Buhuși. ca și cooperatorii și 
mecanizatorii din Săucești. Mă
gura, Filipești. Gîrleni și din alte 
comune au participat cu interes la 
expuneri și simpozioane intitulate 
sugestiv : „Diversitatea și unitatea 
lumii vii". ..Religia și știința des
pre lume". „Originea vieții pe pla
neta noastră". ..Biosfera și resur
sele ei“. Asemenea acțiuni sînt 
însoțite de obicei de prezentarea 
unor expoziții Itinerante, a unor 
fotomontaje, diafilme si proiecții 
referitoare la cuceririle cunoașterii 
contemporane. Asemenea manifes
tări au fost organizate șl pentru 
elevii și studenții din Bacău, pen
tru muncitorii, inginerii si tehni
cienii de la întreprinderea de 
avioane. întreprinderea mecanică, 
ca si pentru petroliștii din Moi- 
nesti.

Cooperarea dintre școală si mu
zeu a cunoscut în ultima vreme 
forme noi. cu un conținut bogat si 
o eficientă educativă sporită. Cu 
sprijinul specialiștilor muzeului 
au fost organizate in școlile din 

torul liceului. în spiritul 
sarcinilor și exigențelor 
puse în fața învățămintu- 
lui românesc de secretarul 
general al partidului in 
magistrala cuvintare de la 
Timișoara, cu prilejul des
chiderii anului școlar 1988— 
1989, întregul colectiv di
dactic din liceul nostru (78 
de profesori, ingineri și 
maiștri) și-a propus să 
dezvolte caracterul forma
tiv al predării tuturor dis
ciplinelor de invățămint și 
al instruirii practice, care 
să determine creșterea ca
litativă a nivelului de pre
gătire pentru muncă și 
viață al celor 1 900 de elevi

gătim astăzi pentru marele 
examen al muncii și vieții 
vor ajunge la locurile de 
muncă peste 5—10 ani. 
Cite se vor schimba in 
acest timp ? Vor ști ei să 
se integreze într-o socie
tate a noilor tehnologii ? 
încercarea de a da un răs
puns concret acestor între
bări ne-a condus la reali
zarea laboratorului de in
formatică, dotat, intre al
tele. cu un terminal DAF- 
2 020, racordat la un 
CORAL al Centrului teri
torial de calcul electronic, 
cu 8 calculatoare HC-85, 
cu 12 calculatoare PRAE. 
o imprimantă, casetofoane

Experiența și preocupările unui liceu 
din Buzău

de la cursurile de zi. se
rale și de la clasele gim
naziale. Pentru aceasta, 
dispunem de o bază tehni- 
co-materială modernă, care 
constă în 14 cabinete și 
laboratoare de specialitate. 
7 ateliere școlare de pro
ducție. la realizarea căro
ra am primit un sprijin 
deosebit din partea în
treprinderii patronatoare, 
«Metalurgica» Buzău, și 
de la alte unități econo
mice din județ, pentru 
care pregătim forța de 
muncă".

Modernizarea procesului 
lnstructiv-educativ. aptplă 
acțiune inițiată de secreta
rul general al partidului, 
își găsește în acest vechi 
și cunoscut liceu — care iși 
trăiește astăzi, racordat la 
tumultul revoluționar al 
Epocii Nicolae Ceaușescu. 
o nouă tinerețe — cea mai 
elocventă expresie. în 1986. 
aici a fost amenajat și dat 
în folosință un modern la
borator de informatică, 
condus de cel ce. cu cîțiva 
ani în urmă, era elevul 
Bogdan Enescu. astăzi pro
fesor al liceului în care s-a 
inițiat în această ramură 
a științei. îl ascultăm vor- 
bindu-ne cu pasiune șl 
convingere despre utilita
tea acestui laborator :

— Elevii pe care-i pre

și televizoare. Acum 10 
ani. cînd eram elev al a- 
cestui liceu, nu mi-aș fi 
putut imagina un aseme
nea laborator decît intr-un 
film despre școala secolu
lui XXI. Concluzia acestei 
experiențe ? Elevii trebuie 
invățați să gindească în 
viitor I Ei fac programe, 
„conversează" cu compute
rul și totul a devenit acum 
firesc pentru tineri între 
14 și 18 ani. O parte din 
orele de matematică și fi
zică aplicată în tehnica de 
calcul se desfășoară tot in 
acest laborator. Pentru a 
realiza programe educațio
nale si un cerc de inițiere 
în programare pentru „bo
bocii" din clasa a IX-a, co
laborăm cu specialiștii de 
la I.T.C.I. București. E 
mult, e puțin ? în curind 
vom afla răspunsul, fiind
că puterea viitorului nu 
va sta doar in noile ma
șini de calcul și tehnolo
gii, în uzinele ultramoder
ne. ci in primul rînd în 
oamenii care le vor stăpî- 
ni. iar acești oameni sînt 
astăzi în uniforme albas
tre de elevi.

Calitatea înățămîntului 
depinde, în primul rînd. de 
noi — aceasta ar fi. expri
mată sintetic, concluzia 
discuțiilor purtate cu clțlva 
dintre cel care alcătuiesc.

Bacău, Comănești, Slănic Moldo
va, Tirgu Ocna cabinete de științe 
biologice, în cadrul cărora, cu aju
torul schițelor, planșelor, desene
lor, sint abordate din nerspectiva 
științelor biologice contemoorane 
teme privind unitatea -și diversi
tatea lumii vii, originea omului și 
multe altele.

O activitate deosebit de bogată 
și cu largi implicații educative, 
de formare în rindul tinerilor a 
unor temeinice convingeri mate
rialist-științifice se desfășoară in 
cadrul complexului muzeal al Ob
servatorului astronomic. Aici, pe 
lingă expozițiile specifice cu ca
racter permanent, cum sint „Soa
rele și activitatea sa". „Cosmosul 
apropiat și îndepărtat". ..Adevărul 
despre comete" etc., se desfășoară 
o suită de demonstrații si apli
cații în Planetariu. între cele or
ganizate în ultimul timp, se nu
mără ..Mișcările pămintului". „A- 
devărul despre zodii și zodiac". 
..Luna și eclipsele". ..Pe urmele 
sondelor interplanetare", in cadrul 
cărora au fost prezentate date ști
ințifice referitoare la diferite fe
nomene cosmice, precum si rezul
tate remarcabile ale cercetărilor 
întreprinse cu ajutorul sondelor 
spațiale. De altfel, demonstrațiile 
și aplicațiile din Planetariu se re
feră în mod curent la marile cu
ceriri științifice din ultimele de
cenii. în acest sens, sint de relevat 
spectacolele intitulate : „Cu nave
ta Apollo de la Pămint la Lună", 
„Planeta nisipurilor" si altele. Nu
mai in prima parte a acestui an 
au fost prezentate peste 150 de 
spectacole de Planetariu, vizionate 
de circa 5 000 de oameni ai muncii. 
Datorită demonstrațiilor practice 
și posibilităților de urmărire ..pe 
viu", aceste acțiuni sînt deosebit 
de atractive, interesante și instruc
tive. ceea ce explică afluența de 
public. Și In acest plan. expe
riența colectivului de muzeografi 
si specialiști din cadrul complexu
lui muzeal Bacău evidențiază ade
vărul că, atunci cînd in activitatea 
cultural-educativă argumentele 
teoretice sint îmbinate cu cunoș
tințele practice purtind girul ști
ințelor contemporane, sporește con
siderabil gradul de interes, de re
ceptivitate și înțelegere în rindul 
tuturor categoriilor de participant! 
la aceste acțiuni.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

aici, un corp profesoral de 
aleasă ținută profesională 
și morală, între care Sve- 
toslav Cremarenco. Nico
lae Iacob. Cezar Dumbra
vă, Angela Matache, soții 
Virginia și Mihai Ermac. 
Virginia Tănâsescu. Iar 
această calitate ne-a fost 
reargumentată In drumu
rile de reporter prin jude
țul Buzău, unde am întîl
nit numeroși foști elevi al 
liceului, care sint astăzi 
muncitori specialiști, tehni
cieni. ingineri, economiști, 
profesori, doctori, apreciați 
conducători de întreprin
deri și instituții. Demn de 
remarcat este și faptul că 
intreaga activitate la cla
să, în laboratoare și ate
liere, în practica la viitoa
rele locuri de muncă din 
întreprinderi, pregătțrea 
pentru olimpiade și exa
menele de admitere în in- 
vățămintul superior poartă 
permanent amprenta for
mării conștiinței revoluțio
nare a elevilor, activitatea 
educațională continuind și 
dincolo de orele de curs 
sau de practică.

„Profesorii șl elevii de 
la liceul nostru au Început 
noul an de invățămint cu 
datoria menținerii rezulta
telor bune obținute in anii 
trecuți — a ținut să na 
precizeze profesorul Sve- 
toslav Cremarenco — și cu 
dorința mărturisită de a fi 
mereu in fruntea competi
țiilor școlare și a procesu
lui de educare prin muncă 
și pentru muncă. Afirma
rea deplină a talentului și 
înclinațiilor, a personalită
ții elevilor și profesorilor 
iși găsește împlinirea pe 
măsura dotării de care dis
punem, grație atenției deo
sebite pe care secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
o acordă acestei importan
te probleme a dezvoltării 
economico-sociale a patriei 
— formarea de cadre bine 
pregătite, care să contri
buie mâi puternic 1a fău
rirea României socialiste, 
la înaintarea ei fermă pe 
calea comunismului".

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii"
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica zilei

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITASE

Ambasadorul Statelor Unite Mexicane
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Mario Armando Ama
dor Duron a transmis președintelui 
Nicolae Ceausescu un cald mesaj 
prietenesc din partea președintelui 
Statelor Unite Mexicane, Mjguel de 
la Madrid Hurtado, și a poporului 
mexican. împreună cu urări de să
nătate si fericire personală, de pro
gres si prosperitate pentru poporul 
român.

In cuvîntarea prezentată de amba
sadorul mexican este exprimată do
rința tării sale de a extinde cola
borarea prietenească cu România, 
atît ne olan bilateral, cit si în sfera 
vieții internaționale.

Primind scrisorile de acreditare.

președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat si a transmis președintelui 
Statelor Unite Mexicane și poporu
lui prieten mexican un călduros sa
lut si cele mai bune urări.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
relevate relațiile de prietenie si co
laborare româno-mexicane. care au 
cunoscut o dezvoltare continuă, în
deosebi în urma întilnirilor și con
vorbirilor la cej mai înalt nivel, 
subliniindu-se, totodată, posibilități
le existente pentru amplificarea, in 
continuare, a acestor raporturi, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

In cuvin tare se apreciază că. în
actualele împrejurări internaționale.

este necesară intensificarea efortu
rilor tuturor țărilor în vederea rea
lizării destinderii, a dezarmării — 
în primul rînd a celei nucleare —, 
edificării noii ordini economice mon
diale, pentru soluționarea pe cale 
politică, prin negocieri, a tuturor 
stărilor de conflict din diferite re
giuni ale lumii — inclusiv in zona 
Americii Centrale și a Americii La
tine — in general, pentru crearea 
unui climat de încredere si coope
rare, de securitate și pace pe în
treaga planetă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat succes ambasadorului mexican 
in îndeplinirea misiunii încredința
te și l-a asigurat de întregul sprijin 
al Consiliului de Stat, al guvernu
lui și al său personal.

Cu prilejul Zilei naționale a Spa
niei, marți a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în cadrul 
căreia au fost prezentate impresii 
de călătorie din această tară și a 
fost vizionat un film documentar.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

A fost prezent Antonio Nufiez 
Garcia-Sauco, ambasadorul Spaniei 
la București.

★
La Universitatea din București au 

început, marți, lucrările celei de-a

IV-a Conferințe a rectorilor univer
sităților din țările balcanice.

Timp de patru zile, delegații din 
R.P.S. Albania, R.P. Bulgaria. Gre
cia. R.S.F. Iugoslavia, Republica So
cialistă România vor dezbate pro
bleme privind căi și metode pentru 
intensificarea schimbului de docu
mentație și informație științifică și 
vor aborda aspecte legate de preo
cuparea instituțiilor de învățămint 
superior din țările balcanice pentru 
formarea cadrelor naționale cu înal
tă pregătire profesională necesare 
dezvoltării economico-sociale din 
fiecare țară, pentru educarea tine
retului în spiritul păcii și cooperării 
internaționale. (Agerpres)

Din țările socialiste
R. P. CHINEZĂ : Amplu program

de ameliorare a terenurilor agricole

tv
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,45 Țara mea, mîndria mea. Emisiune 

de versuri (color)
20,55 în pregătirea Plenarei C.C. al 

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

Întregii activități (color) • Pa
triotismul — dimensiune a anga
jării depline pentru înflorirea 
României socialiste. Documentar 

21,15 Muncă și creație (color) • Din 
agenda Festivalului național ,,Cîn- 
tarea României", manifestări or
ganizate în cadrul centrelor de 
cultură și creație „Cîntarea Româ
niei"

21,25 Omul și sănătatea
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LA botoșani = „Zilele George Enescu"

Printre preocupările de primă 
importanță ale specialiștilor chi
nezi în domeniul agriculturii se 
numără sporirea productivității te
renurilor afectate vreme îndelun
gată de salinizare și inundații. Re
introducerea acestor . terenuri în 
circuitul agricol necesită mari 
eforturi, cercetări susținute, expe
riențe, lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. După cum se preconizează, 
cea mai mare parte din aceste su
prafețe, care numără în prezent 
cîteva milioane de hectare, urmea
ză să fie cultivate cu plante cerea
liere. Rezultatele măsurilor luate 
pină în prezent încep să se vadă. 
Agriculturii i-au fost redate peste 
2,6 milioane hectare de terenuri ce 
păreau scoase definitiv din uz. Po
trivit unui program. în întreaga 
tară urmează să fie recuperate 
anual, în medie. 4,26 milioane hec
tare, prima etapă a acestei acțiuni 
urmînd să se încheie în 1992. De
secările, construcțiile de diguri și 
fertilizarea susținută. Ia care o în
semnată contribuție își aduce in

dustria îngrășămintelor chimice, 
puternic dezvoltată în anii din 
urmă, se vor afla printre metodele 
ce urmează a fi utilizate pentru 
atingerea obiectivului propus.

în același cadru de preocupări, 
un „mare zid verde" a fost ame
najat de-a lungul faimosului zid 
chinezesc din vechime, cu scopul 
de a îmbunătăți condițiile ecologice 
ale țării, tn lungime de 7 000 km 
și cu o lățime întinsă pe sute de ki
lometri, acest gigantic brîu verde 
șerpuiește prin nord-vestul, nord- 
estul și nordul Chinei. Pentru în
făptuirea acestui uriaș proiect s-a 
muncit timp de 10 ani și se speră 
că el va contribui și la protejarea 
solului împotriva eroziunii. De ase
menea, perdeaua de păduri va con
stitui o barieră în fața furtunilor 
de nisip, a gerurilor puternice.

Se efectuează, de asemenea, lu
crări la alte proiecte de împădu
riri în jurul Beijingului, de-a lun
gul Fluviului Galben și căii ferate 
Bei j ing—Lanzhou.

Ambasadorul Statului Kuweit
(Urmare din pag. I)

Ambasadorul Khaled A. Al- 
Dowaisan, inminind scrisorile de 
acreditare, a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea emi
rului Statului Kuweit, șeicul Jaber 
Al-Ahmed AI-Sabah, a guvernului 
și poporului kuweitian, sincere salu
tări, iar poporului român urări de 
progres și bunăstare.

în cuvîntarea prezentată de am
basador sînt evidențiate bunele ra
porturi dintre țările și popoarele 
noastre și se afirmă dorința statului 
kuweitian de a intensifica relațiile 
cu România, in domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral.

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU, 
primind scrisorile de acreditare, a 
exprimat mulțumiri pentru mesajul 
adresat și a transmis emirului Sta
tului Kuweit un cald salut, precum 
și urări de pace și prosperitate po
porului kuweitian prieten.

In cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
evocate cu satisfacție intîlnirile și 
convorbirile la cel mai înalt nivel 
româno-kuweitiene, apreciindu-se că, 
în spiritul înțelegerilor convenite cu 
acest prilej, colaborarea dintre cele 
două țări cunoaște o dezvoltare con
tinuă, corespunzător intereselor am
belor popoare. în folosul cauzei păcii 
și cooperării în lume.

în cuvintare este reafirmată pozi

ția României in principalele proble
me internaționale, subliniindu-se că 
țara noastră acționează cu. fermitate 
în direcția opririi cursei înarmărilor, 
în primul rind a celor nucleare, și 
trecerii la măsuri efective de dezar
mare, înlăturării pericolului unui 
război nuclear, distrugător, soluțio
nării pe cale pașnică a tuturor con
flictelor. pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat ambasadorului kuweitian 
urări de succes în activitatea sa, asi- 
gurîndu-1 de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal.

R. P. D. COREEANĂ: Un impunător

Ambasadorul
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Khamphong Phan- 
vongsa a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. întregului popor 
român salutări călduroase și urări 
prietenești din partea tovarășului 
Kaysone Phomvihane. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Popjular Revoluționar Laoțian, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și a tovarășului Phoumi Vongvichit. 
președinte interimar al Republicii 
Democrate Populare Laos.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador se dă o înaltă apreciere suc
ceselor obținute de poporul român 
în dezvoltarea multilaterală a patriei 
și se evidențiază dorința Republicii 
Democrate Populare Laos de a con
solida și a dezvolta in continuare 
relațiile de prietenie, solidaritate si 
colaborare dintre cele două țări. în

Republicii Democrate Populare Laos
interesul cauzei generale a socialis
mului. progresului și păcii.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul ce i-a 
fost adresat și a transmis tovarășului 
Kaysone Phomvihane si tovarășului 
Phoumi Vongvichit cele mai bune 
urări de sănătate și fericire per
sonală. de progres și bunăstare 
pentru poporul laoțian prieten.

In cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — după 
ce se arată că în prezent poporul 
român este angajat cu toate forțele 
sale creatoare pentru traducerea in 
viată a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R.. pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea patriei spre co
munism — se exprimă dorința de a 
dezvolta, in continuare, relațiile de 
prietenie si colaborare dintre parti
dele. guvernele si țările noastre.

atît pe plan bilateral, cit si pe arena 
mondială, spre binele popoarelor 
român si laoțian, in interesul cauzei 
socialismului, colaborării și păcii.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului laoțian succes 
în realizarea misiunii sale și l-a a- 
sigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal.

★
După prezentarea scrisorilor 

de acreditare. președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut convor
biri. separate, cu ambasadorii Sta
telor Unite Mexicane. Statului Ku
weit si Republicii Democrate Popu
lare Laos.

La solemnitățile de prezentare a 
scrisorilor de acreditare și la con*  
vorbiri au participat loan Totu. mi
nistrul afacerilor externe, si Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de" Stat.

Iată încă o manifes
tare de prestigiu de
dicată lui George, 
Enescu : la Botoșani, 
plaiul de obîrșie al 
marelui muzician — 
„Zilele George Enes
cu", variantă solemnă 
de invocare a Orfeu- 
lui român, care s-a 
bucurat și în acest an 
de participări remar
cabile, de *o  largă au
diență la public. Pe 
parcursul a două zile 
au avut loc dezbateri 
cu invitați de seamă 
asupra operei enes- 
ciene, concerte oma
giale, vernisaje de ex
poziții de artă plastică 
privind locurile enes- 
ciene, expoziții foto- 
documentare etc. Ast
fel, un deosebit succes 
a avut simpozionul 
„Universul expresiv al 
creației enesciene", ale 
cărui lucrări, in două 
etape, s-au ținut la Bo
toșani și Dorohoi, con
tribuțiile muzicologilor 
propunind mai adinca

înțelegere a monumen
talei creații enesciene.

Concertul omagial 
„Enescu — Beetho
ven", ținut in sala 
Teatrului „Mihai Emi- 
nescu" din Botoșani, 
l-a avut la pupitrul 
dirijoral pe Florin 
Totan. Programul a 
cuprins „Simfonia 1“ 
de George Enescu. 
și „Concertul nr. 5 
pentru pian și orches
tră" de Ludwig van 
Beethoven. Sub baghe
ta tinărului dirijor, 
lucrările muzicale au 
beneficiat de o măias
tră tălmăcire instru
mentală din partea 
unei excelente pianiste 
sovietice — Irina Smo- 
rodinova și a colecti
vului orchestrei simfo
nice botoșănene. Bucu
riile muzicii din a 
doua zi a manifestării 
au fost însoțite de vi
brațiile lirice ale poe
ziei, în recitalul „Bach 
— Enescu — Emines- 
cu“. Cu dăruire apar

te, într-o consonanță 
exemplară, au evoluat 
Ștefan Ruha, Ion Ca- 
ramitru și Eva Aved. 
Același recital de mu
zică și poezie, nobil 
prilej de educație pa
triotică și de formare 
estetică, a fost susți
nut și in fața unui nu
meros public constituit 
de colectivul munci
toresc de la întreprin
derea „Electrocontact" 
Botoșani.

Un concert extraor
dinar, dirijat de Ion 
Baciu, a încheiat, la 
cote sărbătorești, o 
seară de neuitat, mo
ment dintr-o suită de 
experiențe prielnice 
cunoașterii tot mai 
profunde a personali
tății lui George Enes
cu, a operei sale de 
etern renume in arta 
românească și univer
sală.
Euqen HRUȘCA 
corespondentul 
„Scinteii”

complex
La Phenian se află în plină des

fășurare lucrările de construire a 
unui nou complex hotelier ce se va 
întinde Pe o suprafață de circa 40 
de hectare. în centrul complexului 
se va înălța un impunător edificiu 
in formă de piramidă triunghiula
ră. cu o înălțime ce va depăși 300 
de metri. Clădirea va avea 105 eta
je si va dispune de circa 3 000 de 
camere, de săli de conferințe, de

hotelier
spectacole, de intilniri oficiale. In 
cadrul complexului vor mai exista 
piscine, saune, săli de gimnastică 
terapeutică, alte facilități pentru 
asigurarea unei șederi cit mai plă
cute pentru oaspeți. în virful pira
midei vor fi dispuse ne trei ni
veluri restaurante ce se vor roti 
în jurul axei, astfel incit vizitato
rii vor putea admira panorama 
orașului.

R. D. GERMANĂ : Metodă de înlocuire
a mineritului în subteran

Expert! din R. D. Germană au 
elaborat o nouă metodă de extra
gere a potasiului, care ar urma să 
înlocuiască mineritul în subteran. 
Noua tehnologie constă în forarea 
unor puțuri pînă la adincimea 
zăcămintelor de potasiu, prin care 
se injectează un lichid fierbinte, 
cu proprietatea de a absorbi exclu
siv acest metal alcalin, fără ele
mentele cu care este, de obicei,

asociat. Ulterior, lichidul este pom
pat la suprafață, unde procesul de 
prelucrare nu presupune dificultăți 
tehnologice deosebite. Această me
todă. aflată in stadiu experimental 
în împrejurimile localității Blei
cherode. din sudul R. D. Germane, 
va permite o valorificare superi
oară a zăcămintelor de potasiu, in
diferent de gradul de dificultate a 
condițiilor geologice.

SLOBOZIA : Realizări ale chimiștilor
Pe platforma Combinatului chi

mic din municipiul Slobozia, mun
citorii și specialiștii acționează cu 
consecventă și răspundere pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan la toți indicatorii, prioritatea- 
priorităților constituind-o producția 
fizică și exportul. De la începutul 
anului și pină în prezent s-a reușit 
să se livreze partenerilor de peste 
hotare, conform contractelor în

cheiate suplimentar, aproape 8 000 
tone de produse chimice. Este re
zultatul modernizărilor aduse pen
tru buna funcționare a instalațiilor, 
al ridicării permanente a calificării 
personalului muncitor, al preocupă
rii in vederea creșterii nivelului 
calitativ al produselor. reducerii 
consumurilor de materii prime și 
energie; (Mihai Vișoiu).

R. S. CEHOSLOVACĂ : Rezultate
în aplicarea biotehnologiei

Manifestări instructiv - educative 
cu prilejul „Săptămânii economiei"

• REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII

Panoramic teleormanean

Institutul de microbiologie din 
Praga este unul dintre cele mai 
mari și mai vechi institute ale 
Academiei de științe a R. S. Ceho
slovace. Primele sale laboratoare 
au fost create în 1950. In prezent, 
institutul este angajat în cercetări 
fundamentale în domenii cum sint 
fiziologia, activitățile biochimice 
și genetica microorganismelor șl 
algelor. Cercetătorii investighează, 
de asemenea, relațiile dintre micro
organisme și dintre acestea și me
diul ambiant. Cunoștințele dobîn- 
dite sint aplicate în medicină, 
agricultură, nutriție. în industriile 
farmaceutică și a fermenților.

O atenție specială este acordată 
biotehnologiei, domeniu științific

de mare importanță pentru produc
ția agricolă, industria farmaceuti- ' 
că și chimică. Una dintre realizările 
de seamă ale biotehnologiei o con
stituie producția de fermenți pen
tru nutrețuri din materiale rezidua
le de la fabrica de hîrtie de la 
Pascov, din Moravia de Nord. Din 
1984. fabrica de la Pascov. cea m •> 
mare și cea mai modernă unitate 
de profil din tară, a produs apro
ximativ 24 000 tone de substanță, 
utilizată în nutriția animalelor do 
fermă. Cantitatea menționată este 
suficientă pentru obținerea a peste 
o jumătate de milion tone de nu
trețuri combinate, ceea ce echiva
lează cu recolta de grîu de pe o 
suprafață de 18 000 hectare.

Modul în care fiecare dintre noi 
înțelege să-și economisească o 
parte din veniturile agonisite prin 
muncă, pentru dobindirea, în 
timp, a unor bunuri de valoare și 
folosință îndelungată, este o ches
tiune strict personală. Dar una e 
să păstrezi banii în casă, fără să 
aducă nici un folos, și alta e să-i 
economisești, în mod organizat, la 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni, bucurindu-te de numeroase 
drepturi și avantaje. Un bun prilej 
pentru a cunoaște sau a ne rea
minti aceste drepturi și avantaje 
il constituie acțiunile și manifes
tările politico-educative și cultu- 
ral-artistice care se organizează 
in această perioadă și, mai ales, 
în cadrul „Săptămînii economiei", 
care are loc, și în acest an, potri
vit tradiției, între 25 și 31 octom
brie. Iată cîteva din aceste drep
turi și avantaje : garanția statu
lui asupra sumelor depuse și asu
pra ciștigurilor obținute, acestea 
fiind restituite de unitățile CEC 
oricind, la cererea titularilor sau 
a persoanelor indreptățite să dis
pună asupra depunerilor ; păstra
rea secretului privind sumele de
punătorilor și ale titularilor, pre
cum și operațiile efectuate ; scu
tirea de orice impozite și taxe a- 
supra sumelor economisite și asu
pra operațiilor efectuate; impres
criptibilitatea sumelor depuse și 
a ciștigurilor ; dreptul de a împu
ternici alte persoane să dispună de 
sumele păstrate la C.E.C. ; dreptul 
de condiționare a depunerilor fă
cute de o persoană pe numele 
altei persoane ; dreptul de a intro
duce dispoziție testamentară asu- 
_ira sumelor depuse și altele.

Spiritul de prevedere, deprinde
rea de a fi economi sînt atribute 
ale omului chibzuit și cumpătat. 
Mereu actuale și pline de învăță
minte rămîn îndemnurile lui Tudor 
Arghezi : „Tezaurul vostru e Casa 
de Economii. Silește-te să-f mai 
adaugi cîțiva lei pe săptămină și 
dacă nu ți-ai scos încă libretul, nu 
întirzia, du-te și scoate-ți-1 numai- 
decît, oricît de mic ar fi începu
tul. Dintr-un gogoloi rostogolit în 
zăpadă iese, tăvălit, un cîtămai tro
ianul. Nu te lăsa lenii și îndoielii. 
Din fire ești harnic și gospodar. 
Vreau să te știm bogat și vei fi 
bogat. Să trăiești !“. Multe din ma
nifestările prilejuite de „Săptămină 
economiei", avînd un pronunțat ca
racter instructiv-educativ, vor adu
ce și readuce în atenție evantaiul 
de instrumente de economisire, 
unul mai avantajos decit altul, pe 
care Casa de Economii și Consem- 
națiuni le pune la dispoziția popu
lației. Alături de tradiționalele li
brete de economii, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni, răspunzind 
interesului șl solicitărilor popu
lației, a introdus și forme noi, mo
derne, de economisire, cum sînt 
conturile curente personale și depu
nerile prin virament pe bază de con- 
simțămînt scris, care cunosc o tot 
mai largă răspindire de la un an 
la altul.

In programul acțiunilor si mani
festărilor politico-educative si cul- 
tural-artistice care se vor organi
za cu prilejul ..Săptămînii econo
miei". în întreprinderi si instituții. 
Ia centrele de cultură și creație 
„Cîntarea României", figurează ex
puneri, consfătuiri, schimburi de

experiență, prezentări de filme și 
spectacole ale brigăzilor artistice, 
înființarea de puncte de informare 
și servire pe șantiere si platforme, 
industriale. Sub genericul „Avan
tajele economisirii la C.E.C.", a 
fost organizat și în acest an tradi
ționalul concurs de afișe, ajuns la 
cea de-a XX-a ediție, și la care 
participă graficieni amatori si pro
fesioniști din întreaga țară. Cele 
mal bune lucrări vor fi premiate 
și prezentate în cadrul unei expo
ziții care se va deschide in „Săp- 
tămîna economiei".

O atenție cu totul deosebită a- 
cordă Casa de Economii și Con- 
semnațiuni tinerei generații, orga
nizării de acțiuni dintre Cele mai 
atractive și adecvate vîrstei pre
școlarilor și școlarilor, menite să 
pună în lumină faptul că pentru 
ei nici o sumă nu este prea mică 
pentru a fi economisită și că, o dată, 
cu deprinderea de a fi economi, 
se formează și alte deprinderi, cum 
ar fi spiritul de ordine și discipli
nă, de cumpătare, de cinstire a 
muncii și de prețuire a roadelor 
hărniciei. în școli și la casele pio
nierilor și șoimilor patriei se vor 
organiza concursuri pe tema eco
nomiei. Una din zilele „Săptămînii 
economiei", devenită, prin tradiție, 
„Ziua elevului econom", va pro
grama numeroase manifestări me
nite sâ-i familiarizeze pe școlari 
cu instrumentele de economisire 
specifice vîrstei lor — foaia de e- 
conomii. cecurile de economii șco
lare. libretul de economii pentru 
elevi. Depunerile lor pe aceste in
strumente de economisire îi ajută 
la efectuarea de excursii în tim
pul vacantelor, la procurarea de 
cărți, echipament sportiv și de a- 
grement. Tot in „Ziua elevului e- 
conom" se va deschide o expoziție 
cu cele mai bune lucrări de arte 
plastice realizate de școlari în ca
drul celei de-a Xl-a ediții a con
cursului pe tema economisirii la 
C.E.C.. special organizat pentru ei.

Programul acțiunilor și manifes
tărilor organizate în acest an cu 
prilejul „Săptămînii economiei", 
ca și programul de măsuri pentru 
perioada următoare au fost dezbă
tute și aprobate de curind în ca
drul unei ședințe a Comisiei cen
trale pentru sprijinirea acțiunii de 
economisire. în cadrul căreia s-a 
subliniat faptul că numărul de
punătorilor la C.E.C. este din an în 
an mai mare. O comparație spune 
totul : de la numai 4,3 milioane de 
librete de economii existente în 
1965 asupra populației, s-a ajuns 
acum la 24.6 milioane librete, cifră 
care întrece pe cea a locuitorilor 
țării. Totodată, soldul general ar 
economiilor populației — indicato
rul cel mai elocvent al activității 
de economisire — este în prezent 
cu 6.1 la sută mai mare decit cel 
existent Ia 30 septembrie anul tre
cut. Fără îndoială că măsurile lua
te de conducerea partidului și sta
tului nostru de majorare a retri
buțiilor și pensiilor, munca me
reu mal spornică și de calitate, 
chibzuință și spiritul de economisire 
vor contribui la crearea de noi 
disponibilități bănești care să fij 
depuse și păstrate la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni. bancă 
specializată în relațiile cu popula
ția și care se bucură de încrederea 
acesteia. (Petre Popa).

• In primele trei 
trimestre ale anului, 
colectivul cunoscutei 
întreprinderi de rul
menți din municipiul 
Alexandri-a a livrat 
suplimentar la export, 
ca urmare a solicitări
lor partenerilor ex
terni, produse in va
loare de peste 22 mi
lioane lei. După cum 
ne spunea inginerul 
Liviu Coleșan, direc
torul întreprinderii, o 
atenfie deosebită se 
acordă aici înnoirii și 
modernizării produc
ției, adaptării acesteia 
la cerințele numeroși
lor parteneri de peste 
hotare, ridicării com
petitivității rulmenți
lor pe piața externă.

• La Tumu Mă
gurele, in apropie
rea sediului consiliu
lui popular municipal, 
a fost amenajată, in
tr-o veche clădire, o 
frumoasă Casă a căsă
toriilor. Aici sînt or
ganizate și manifes
tări educative pentru 
tinerii care-și înteme
iază familie.

O De la începutul 
anului și pini in pre
zent, lucrătorii În
treprinderii județene 
de recuperare și valo
rificare a materiale
lor refolosibile — care 
se situează pe primul 
loc in întrecerea din
tre unitățile de profil 
din țară — au livrat, 
peste prevederile pla
nului, 11 000 tone oțel, 

■ 2 300 tone fontă, 110 
tone aluminiu, 35 tone 
bronz, 33 tone alamă,

30 tone cupru, 25 tone 
plumb și altele.

O tn localitatea 
Dobrotești, prin grija 
secției județene pen
tru întreținerea și re
pararea drumurilor 
naționale și siguranța 
circulației, a fost pusă 
în funcțiune o moder
nă stație pentru pre
pararea mixturilor 
asfaltice. Este o in
stalație complexă, care 
asigură o productivi
tate sporită in condi
țiile reducerii consu
mului de resurse 
energetice.
• In cel mai tinăr 

cartier al municipiului 
Alexandria — „Tudor 
Vladimirescu" — a 
fost predat „la cheie*  
un nou bloc de locu
ințe. Cu acesta, nu
mărul apartamente
lor construite in reșe
dința județului, in pe
rioada care a trecut 
de la Congresul al 
IX-lea al partidului, 
se ridică la peste 
13 600.
• Două realizări ale 

specialiștilor de la 
Stațiunea județeană 
de cercetări agricole 
Drăgănești Vlașca : 
soiul de ricin „Tele
orman" și soiul de 
bumbac „Adelin". 
După cum ne-a pre
cizat directorul sta
țiunii, dr. ing. Florian 
Pipie, noile soiuri 
omologate se carac
terizează prin produc
ții superioare, preco
citate și rezistență.

O La Întreprinde
rea mecanică de ma

terial rulant din ora
șul Roșiori de Vede 
a fost pus in funcțiu
ne un manipulator 
robot realizat prin 
autoutilare. Robotul 
permite efectuarea si
multană a mai multor 
operații.

• 1 600 de nou-năs- 
cuți au fost ‘înregis
trați in acest an la 
secția de obstetrică- 
ginecologie de la Spi
talul județean din 
Alexandria.

6 La cooperativele 
agricole de producție 
din Purani și Frăsinet 
s-au înființat secții 
pentru industrializa
rea legumelor. Pri
mele conserve reali
zate la noile linii 
tehnologice au fost 
expediate unităților 
de desfacere.

O Aproape 100 mi
lioane lei reprezintă 
valoarea pieselor de 
schimb și subansam- 
blelor reintroduse in 
circuitul productiv 
prin recondiționa re
la întreprinderea me
canică de material .ru
lant din orașul Ro
șiori de Vede. Este de 
remarcat și faptul că 
aici se aplică nume
roase tehnologii mo
derne de recondițio
nate a reperelor de 
la vagoane — rod al 
eforturilor creatoare 
ale specialiștilor în
treprinderii și al co
laborării cu institute 
de cercetare și pro
iectare pe profil.

Stan STEFAN 
corespondentul 
„Scinteii”

Imagine din municipiul AlexandriaFoto : E. Dichiseanu

MIERCUREA-CIUC : 
Economii de metal

Colectivul de oameni ai muncii de 
Ia întreprinderea de tractoare din 
Miercurea-Ciuc inregistrează bune 
rezultate și în direcția reducerii 
consumurilor materiale, a gospodă
ririi și economisirii resurselor de 
care dispun, a creșterii gradului de 
valorificare a materiilor prime. 
Astfel, printr-o mai strînsă și per
manentă colaborare între proiectant 
și tehnolog, prin aplicarea unor 
valoroase inițiative muncitorești, 
se prevede obținerea unor impor
tante economii de metal și combus
tibil convențional, iar prin utiliza
rea altor materiale, precum oțel și 
fontă turnată, ca și prin produce
rea bucșelor sinterizate, se va re
duce consumul de bronz și alumi
niu. O imagine și mai elocventă 
pentru modul în care se acționează 
pentru buna gospodărire a mate
riei prime se relevă in cazul trac
torului S-530. Astfel, la volumul 
contractelor prevăzute pentru acest 
tip în 1988 se realizează o econo
mie de metal echivalentă cu ne
cesarul pentru producerea a 66 
tractoare de același tip. (Nicolae 
Șandru).

SUCEAVA : Valorificarea 
potențialului 

hidroenergetic
Valorificarea potențialului ener

getic al apelor curgătoare din ju
dețul Suceava și satisfacerea în tot 
mai mare măsură, și pe această 
cale, a necesităților de energie ale 
unităților din zonă constituie unul 
din obiectivele de bază ale acti
vității lucrătorilor întreprinderii de 
rețele electrice. In vederea func
ționării la parametri superiori a 
hidroagregatelor, ei au realizat, la 
un nivel calitativ ridicat, toate lu
crările de revizie și reparații în 
cele 24 centrale hidroelectrice de 
mică putere și microhidrocentrale 
aflate în exploatarea întreprinde
rii. In perioada care a trecut din 
acest an in centralele hidroelectri
ce de mică putere și microhidro- 
centralele aflate în exploatare s-au 
produs în plus față de prevederi 
peste 11 milioane kWh energie 
electrică. (Sava Bejinariu).

TIRGU MURES : 
Mașina de copiat 

numărul 6 000
Colectivul de oameni ai muncii 

de la secția de mecanică fină și 
electronică a întreprinderii „Elec- 
tromureș" din Tirgu Mureș a fa
bricat in aceste zi’e mașina de co
piat cu numărul 6 000. De remar
cat că. dintre acestea, ponderea o 
dețin cele de tipul „C-112" — a 
treia generație de copiatoare de 
fabricație românească, utilaj com
plet automatizat, cu performanțe 
tehnice deosebite. Față de prime
le două tipuri de mașini electro
statice de copiat — MEC-1 și 
MEC-1 M —. Ia copiatorul..C-112" 
ciclul de copiere crește Ia 15 file 
pe minuf. Totodată, o serie de re
pere din metal au fost înlocuite 
cu cele din mase plastice, greu
tatea aparatului fiind diminuată cu 
50 Ia sută. (Gheorghe Giurgiu).

R. P. BULGARIA : Dezvoltarea
industriei chimice

Combinatul Devnia, obiectiv im
portant al industriei chimice bul
gare, se află într-o fază de recon
strucție și modernizare, după pla
nuri elaborate de specialiștii bul
gari. Ca materie primă vor fi uti
lizate, printre altele, calcarul și 
sarea, resurse naturale indigene, 
din care se vor nroduce polimeri 
și copolimeri, dizolvanți și alte pro
duse.

In ultimii 15 ani. ritmul de dez
voltare a industriei chimice a fost

superior altor ramuri ale econo
miei. Cele mai mari combinate 
chimice din țară sînt situate la 
Burgas, Devnia. Pleven, Dimitrov- 
grad. în prezent, industria chimică 
satisface aproape în totalitate ne
cesarul ramurilor economiei bul
gare. Actualul program de dezvol
tare economică' și socială a țării pe 
1986—1999 prevede o creștere a 
producției acestei industrii cu 27 
la sută.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Fotbal: Componența lotului nostru reprezentativ pentru meciul

România
în vederea ultimelor pregătiri pen

tru partida din preliminariile cam
pionatului mondial dintre echipele 
reprezentative ale României și Bul
gariei — partidă ce va avea loc la 
Sofia, în ziua de 19 octombrie — 
lotul nostru se va reuni, joi, în ur-

Azi, in
Astăzi se vor disputa opt meciuri 

contînd pentru etapa a X-a a cam
pionatului diviziei A. Iată programul 
jocurilor care vor incepe de la ora 
15 : Steaua — Rapid ; Dinamo — 
F.C. Olt ; Flacăra — Victoria ; Fa
rul — F.C. Argeș ; S.C. Bacău — 
F.C. Bihor ; F.C.M. Brașov — Spor
tul studențesc ; Corvinul — Univer
sitatea Craiova ; A.S.A. — Univer-

Bulgaria
mătoarea componență, ce ne-a fost 
comunicată ieri : Lung, Nițu — Io- 
van. Belodedici, Bumbescu, Rednic, 
Andone, Ungureanu, Săndoi — I. Sa- 
bău, Mateuț, Klein, Rotariu, Gh. 
Popescu — Lăcătuș, Hagi, Vaișco- 
vici, Cămătaru și Geolgău.

ivizia A
sitatea Cluj-Napoca. Partida Oțelul 
— F.C. Inter a fost reprogramată la 
19 octombrie.

Astă-seară, la Torino, se va des
fășura meciul dintre formațiile Ju
ventus Torino și Oțelul Galați, 
partidă-retur din primul tur al 
„Cupei U.E.F.A.". Reamintim că în 
primul joc fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0.

Campionatele internaționale de patinaj artistic ale României
La sfîrșitul acestei săptămîni, pa

tinoarul artificial din Miercurea- 
Ciuc va găzdui Campionatele inter
naționale de patinaj artistic ale 
României, competiție ajunsă la a 
10-a ediție, la care și-au anunțat 
participarea sportivi și sportive din

★

SCRIMA. Concursul pe echipe din 
cadrul competiției internaționale de 
spadă de la Varșovia s-a încheiat 
cu victoria echipei Steaua București, 
care a învins în finală, cu scorul de 
9—2, formația Politehnica Wroclaw. 
In întîlnirea pentru locul 3, Legia 
Varșovia a dispus cu 9—6 de A.Z.S. 
Katowice.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 12 octombrie, ora 20 — 15 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fl predominant frumoasă și va conti
nua să se încălzească ușor îndeosebi 
In jumătatea de vest a țării, iar cerul 
va fi variabil, temporar noros, in pri
ma zl, in vestul șl nordul țării, unde 
vor cădea ploi izolate, Vîntul va sufla

R.F. Germania, Ungaria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia și România.

Țara noastră va fi reprezentată, 
printre alții, de Cornel Gheorghe, 
Zsolt Kerekes, Luis Taifas, Marian 
Prisăcaru, Codruța Moiseanu, Fabio- 
la Vișinoiu, Raluca Duda, Marina 
Bellu și Crenguța Alecu.

★

ȘAH. După cinci runde, în tur
neul de șah de la Baku în clasa
ment conduce maestrul sovietic El
mir Magheramov cu 3,5 puncte. Șa- 
histul român Dragoș Dumitrache, 
care în runda a cincea a remizat cu 
Palatnik, se află pe locul 5, cu 2,5 
puncte.

slab pină la moderat. Temperaturii*  
minime vor fl cuprinse intre 4 șl 14 
grade, izolat mai scăzute în depresiuni, 
unde mal rămîn condiții de producere 
a brumelor, iar maximele vor fl cu
prinse între 16 și 26 de grade, izolat 
mal ridicate In sud-vest. Dimineața se 
va produce ceață mai ales în centrul 
și estul țării. In București: Vremea 
va fi predominant frumoasă șl va con
tinua să se încălzească ușor. Cerul va 
fi variabil. Vîntul va sufla slab. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse Intre 
5 și 8 grade, cele maxime între 22 și 
25 de grade. Dimineața, ceață slabă.

<



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

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite 
continuă dezbaterile de politică generală din cadrul celei de-a 43-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. In intervențiile lor, reprezentanții 
țărilor membre pun in evidență rolul ce revine Națiunilor Unite in con
solidarea păcii si securității internaționale. înlăturarea stărilor conflic- 
tuale din diverse regiuni, lichidarea subdezvoltării și asigurarea creș
terii economice a țărilor in curs de dezvoltare, instituirea unei noi or
dini economice internaționale, eradicarea politicii de apartheid, concen
trarea eforturilor in direcția preintimpinării poluării și protejării mediu
lui înconjurător.

în Intervenția sa din cadrul dez
baterilor Adunării Generale a 
O.N.U.. ministrul de externe din Re
publica Dominicană. Joaquin Ricar
do. a arătat. între altele, că America 
Latină este supusă în prezent unui 
„colonialism economic", care l-a în
locuit pe cel politic si care îm
piedică dezvoltarea țărilor din re
giune. El a declarat că datoria ex
ternă a țărilor latino-americane re
prezintă o problemă „urgentă" și 
„complexă", de a cărei rezolvare 
depinde redresarea economică a sta
telor continentului si dezvoltarea 
lor în perspectivă.

In intervenția sa. Suvan Srithirath, 
adjunct al ministrului de externe al 
Laosului. a relevat rolul ce revine 
Națiunilor Unite în consolidarea pă
cii si securității generale. în solu
ționarea problemelor fundamentale 
ce confruntă omenirea. El a subli
niat necesitatea găsirii grabnice de 
modalități adecvate, trainice si via
bile. pentru solutionarea pe cale po
litică a stărilor coriflictuale din sud- 
estul Asiei.

Vicepremierul si ministrul afaceri
lor externe al statului Bahamas, 
Clement Maynard, a chemat în in
tervenția sa statele membre ale Na
țiunilor Unite. în special pe acelea 
care întrețin relații economice cu 
regimul de la Pretoria, să aplice 
sancțiuni vizînd abolirea sistemului 
de apartheid si a segregației rasiale 
în Republica Sud-Africană. Vorbi
torul a relevat de asemenea necesi
tatea concentrării' eforturilor state
lor. ale O.N.U. și altor organizații 
internaționale în direcția combaterii 
la scară regională si mondială a 
consumului și traficului ilicit de 
droguri.

Conducătorul delegației Beninului, 
Gratien Tonakpon. relevînd că 
apartheidul reprezintă o crimă îm
potriva umanității si un afront adus 
Națiunilor Unite, a declarat că se 
impun de urgentă măsuri ferme din 
partea tuturor statelor, a forumului 
mondial si a altor organisme din 
sistemul O.N.U. pentru a se pune 
capăt sistemului de apartheid si se
gregației rasiale sub toate formele 
lor de manifestare. Vorbitorul a de
nunțat actele de agresiune săvirsite 
de R.S.A. împotriva statelor africa
ne ..din prima linie" și politica de 
destabilizare a situației interne din 
aceste țări, a exprimat solidaritatea 
tării sale cu lupta de eliberare so
cială si națională a popoarelor din 
R.S.A. si Namibia. pronuntîndu-se 
pentru aplicarea imediată a rezolu
țiilor O.N.U. privind accesul neintir- 
ziat al Namibiei la independentă, 
pentru soluționarea situației din 
Africa de sud-vest pe cale politică.

c
în discursul său. ministrul de ex

terne al statului Burundi. Cyprien 
Mbonumpa. a insistat asupra nece
sității ca statele continentului afri
can să conlucreze în vederea solu
ționării problemelor grave cu care 
sînt confruntate. Aceste probleme au 
fost ’ create de starea de subdezvol
tare si sînt agravate de criza dato
riilor externe, care afectează majo
ritatea țărilor în curs de dezvoltare, 
a spus el. Reafirmînd solidaritatea 
statului burundez cu lupta țărilor 
africane din ..prima linie", victime 
ale repetatelor acte de agresiune 
din partea R.S.A.. vorbitorul a de
nunțat. totodată, sistemul de apart
heid si a subliniat că lichidarea ur
gentă a acestuia a devenit o sarci
nă presantă.

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 11 (Agerpres). — La 
Praga se desfășoară lucrările plena
rei C.C. al P.C. din Cehoslovacia. în 
cadrul căreia sînt discutate proble
me privind ridicarea nivelului acti
vității ideologice și creșterea rolului 
conducător al partidului, relatează a- 
genția C.T.K.

Plenara a luat cunoștință de ce
rerea lui Lubomir Strougal de a fi 
eliberat din funcțiile de membru al 
Prezidiului C.C. și din cea de pre
ședinte al Guvernului federal si de 
cererea lui Peter Colotka de a fi eli
berat din funcțiile de membru al pre- 
zidiilor C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
si al C.C. al P.C. din Slovacia, pre
cum și din cele de vicepreședinte 
al Guvernului R. S. Cehoslovace 
și de președinte al Guvernului 
R. S. Slovace.

în cadrul lucrărilor plenarei. Mi- 
loș Jakes, secretar general al C.C. 
al P.C.C., a rostit o cuvin tare.

★
După cum transmite agenția 

C.T.K., președintele Guvernului fe
deral al R. S. Cehoslovace, Lubo
mir Strougal, a prezentat președin
telui Republicii, Gustav Husak, de
misia sa si a guvernului.

Președintele Gustav Husak a ce
rut guvernului să-și îndeplinească 
atribuțiile pină la formarea unui 
nou cabinet.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din liban • Continuă represiunile lsrae- 
liene împotriva populației palestiniene din teritoriile arabe 

ocupate • Contacte diplomatice
BEIRUT 11 (Agerpres). — Coman

dantul armatei libaneze. Michel 
Aoun. șef al guvernului militar, a 
relevat într-o declarație făcută pre
sei că în prezent se acționează pen
tru normalizarea situației din țară. 
El a precizat că forurile competen
te au fost chemate să adopte o linie 
politică exprimînd hotărîrea libane
zilor de a acționa pentru înlătura
rea factorilor care prejudiciază su
veranitatea Libanului .— în primul 
rînd prezența israeliană în regiunea 
sudică a țării — și consolidarea in
dependenței naționale, informează 
agenția MENA.

în teritoriile arabe ocupate Cisior
dania și Gaza continuă represiunile 
israeliene împotriva populației pa
lestiniene. în ultimele 24 de ore, îm
potriva demonstrațiilor din orașul 
Tulkarm și din așezările Balaa, 
Deir-Saleh și Nazleat-Isa au fost 
dislocate importante forțe poliție
nești susținute de elicoptere și 
transportoare blindate. în ciocnirile 
cu poliția, cel puțin 12 persoane au 
fost rănite.

Sub pretextul căutării celor „care 
tulbură liniștea", poliția a efectuat

percheziții în locuințele populației 
palestiniene din 15 așezări din Cis
iordania și Gaza, a procedat la in
terogatorii și a operat arestări.

CAIRO 11 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a 
primit pe vicepreședintele Irakului, 
Taha Moheddin Maruf, aflat în vizi
tă la Cairo, informează agenția 
MENA. Au fost abordate subiecte 
privind ultimele evoluții din regiu
ne și aspecte ale relațiilor bilaterale.

TUNIS 11 (Agerpres). — Secreta
rul general al P.C. din Spania. Julio 
Anguita Gonzalez, a sosit la Tunis, 
unde urmează să aibă convorbiri cu 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat — transmite 
agenția Efe. Se prevede ca discu
țiile să- se axeze asupra rolului pe 
care Spania poate să-1 joace în fa
voarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian în 1989. an 
cind această țară va ocupa președin
ția C.E.E. pentru o perioadă de șase 
luni — notează Efe, citind surse 
ale partidului. ,

Consultări între secretarul general al O.N.U.
și membrii Consiliului de Securitate

ZIUA NAȚIONALĂ A SPANIEI

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID
Aniversarea Zilei naționale a Spaniei îmi oferă plăcutul prilej de a 

vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări 
și cele mai bune urări de fericire personală, de progres poporului spaniol 
prieten.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare româno-spaniole 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele ambelor noastre popoare, 
al păcii în Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

România se pronunță pentru convocarea unei conferințe 
internaționale care să dezbată problemele economiei mondiale 

Intervenția reprezentantului țării noastre 
in comisia a doua a Adunării Generale

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Dialogul politic trebuie să fie prin
cipalul mijloc de reglementare a con
flictului din America Centrală — a 
declarat președintele Republicii 
Costa Rica. Oscar Arias. Absența 
voinței politice — a subliniat el — 
a făcut ca acordul global de pace, 
intervenit în august 1987 între șefii 
de stat din regiune, să nu poată fi 
tradus în viață. Soluționarea pe cale 
politică a situației din America Cen
trală, a relevat președintele costa- 
rican. reclamă încetarea acțiunilor 
S.U.A. în regiune.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite au avut loc 
consultări între secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
și membrii Consiliului de Securitate, 
într-o declarație făcută ‘presei, Perez 
de Cuellar a precizat că i-a informat 
pe membrii consiliului despre rezul
tatele vizitelor întreprinse recent in 
Angola și Republica Sud-Africană și 
despre convorbirile cu miniștrii de 
externe ai Iranului și Irakului, des
tinate soluționării conflictului între 
cele două țări. El a menționat, refe- 
rindu-se la această ultimă chestiune, 
că negocierile directe irakiano-ira- 
niene. sub auspiciile O.N.U., vor fi 
reluate spre sfîrșitul lunii octombrie, 
la Geneva.

BAGDAD 11 (Agerpres). — Mar- 
rack Goulding, secretar general ad
junct al O.N.U. însărcinat cu opera
țiunile de menținere a păcii în 
Orientul Mjjlociu, aflat la Bagdad, 
a • conferit cu Nazar Hamdoun, 
adjunct al ministrului irakian de ex
terne, anunță, agent ja IN A. Au 
fost discutate probleme referitoare 
la activitatea Grupului de Observa
tori Militari ai Națiunilor Unite pen
tru Iran și Irak (UNIIMOG), men
ționează sursa citată.

Poporul spaniol marchează la 
12 octombrie „Ziua Hișpanității" — 
sărbătoarea națională a Spaniei.

Prin istoria sa deosebit de bo
gată, incluzind perioade de mare 
strălucire, ca și prin suita creato
rilor in diverse domenii ale știin
ței, literaturii și artei, Spania s-a 
impus in conștiința popoarelor ca 
o țară cu contribuții însemnate la 
progresul și civilizația lumii. Eli- 
berîndu-se de perioada întunericu
lui franchist, Spania a înregistrat 
progrese semnificative . în dezvol
tarea socială democratică, în pro
gresul economiei naționale, ca și 
in extinderea legăturilor interna
ționale ale țării.

Anul acesta, aniversarea „Zilei 
Hisnanității" are loc în contextul 
unei activități politico-economice in
tense, pentru consolidarea procese
lor pozitive din viața internă, ca 
și pentru promovarea unei politici 
externe pe linia păcii, colaborării și 
înțelegerii, o atenție prioritară 
fiind acordată înfăptuirii securită
ții și cooperării pe continentul eu
ropean. In acest cadru. Spania s-a 
pronunțat pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor, pentru reducerea acti
vităților militare în Europa, in
clusiv restrîngerea bazelor militare 
străine.

Poporul român urmărește cu in
teres evoluțiile politice și econo

mice care au loc în Soania, nu
trind sentimente de caldă simpatie 
față de poporul spaniol, de care se 
simte legat prin afinități de ori
gine, limbă și cultură. Raporturile 
de prietenie și colaborare intre cele 
două țări au cunoscut in anii din 
urmă evoluții pozitive, legăturile 
de colaborare în domeniile econo
mic, tehnico-științific și cultural 
înregistrind un curs ascendent. 
Concomitent, România și Spania au 
conlucrat fructuos pe plan inter
național pentru promovarea unui 
climat de încredere, bună vecină
tate și înțelegere între toate po
poarele, in mod deosebit intre cele 
europene.

Contribuții de cea mai mare în
semnătate la extinderea pe multiple 
planuri a relațiilor dintre cele două 
țări au adus convorbirile româno- 
spaniole la nivel înalt, cu prilejul 
vizitei oficiale efectuate în Spania 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
’împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și al vizitei întreprinse, 
în 1985, în țara noastră de regele 
Juan Carlos I, împreună cu regina 
Sofia. înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri, documentele sem
nate au deschis noi orizonturi ra
porturilor româno-spaniole, in in
teresul ambelor țări, al cauzei 
păcii, înțelegerii și securității in 
Europa și în întreaga lume.

luanda: Reuniune consacrată dezvoltării colaborării

NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — N. Plopeanu transmite :

In comisia a doua a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în care se desfășoa
ră dezbateri asupra problematicii 
economice și financiare internațio
nale, numeroși vorbitori s-au referit 
la dificultățile care confruntă eco
nomia mondială și, în special, țările 
în curs de dezvoltare, avansînd o 
serie de propuneri în vederea solu
ționării juste și echitabile a acestor 
probleme.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U. a relevat caracte
rul extrem de complex și contradicto
riu al actualei conjuncturi economice, 
înrăutățirea continuă a situației ță
rilor în curs de dezvoltare. Consti
tuie o sursă de preocupare la scară 
mondială problema datoriilor exter
ne ale țărilor în curs de dezvoltare, 
a căror situație a fost agravată de 
măsurile protecționiste aplicate de 
statele dezvoltate. în unele cazuri 
s-a recurs la criterii neeconomice, 
la interpretări subiective și arbitra
re ale realităților din alte țări pentru 
a justifica refuzul de a acorda tra
tamentul națiunii celei mai favori
zate sau tratamentul preferențial în 
cadrul sistemului generalizat de pre
ferințe. La acestea s-au adăugat 
practicile inechitabile și antidemo

cratice ale F.M.I. și B.I.R.D. care re
prezintă un amestec în treburile in
terne ale acestor țări.

In continuare, reprezentantul ro
mân s-a referit la necesitatea apără
rii mediului înconjurător și preveni
rii poluării acestuia. Vorbitorul a 
arătat că starea de sănătate a plane
tei. a locuitorilor ei s-a înrăutățit ca 
urmare a amplificării continue a sur
selor de poluare a atmosferei, su
prafeței terestre. a mărilor și ocea
nelor. precum și a spațiului extra- 
atmosferic. Situația creată — a ară
tat reprezentantul țării noastre — a 
determinat guvernul român să ceară 
înscrierea pe ordinea de zi a sesiu
nii Adunării Generale a unui punct 
special privind răspunderea statelor 
pentru protejarea mediului și pre
venirea poluării acestuia ca urmare 
a acumulării de reziduuri toxice și 
radioactive și întărirea cooperării 
internaționale în soluționarea acestei 
probleme.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat că România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au propus convo
carea, sub egida O.N.U., a unei con
ferințe internaționale la care să 
participe atît țările dezvoltate, cit și 
țările in curs de dezvoltare, care să 
dezbată actualele probleme ale eco
nomiei mondiale, eliminarea subdez
voltării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

economice intre țările
LUANDA U (Agerpres). — Mi

niștrii transporturilor si comunica
țiilor din cele nouă state africane 
membre ale Conferinței de coordo
nare pentru dezvoltare a țărilor din 
sudul Africii — SADCC (Angola, 
Botswana. Lesotho. Malawi, Mozam
bic. Swaziland. Tanzania. Zambia și 
Zimbabwe) s-au reunit, la Luanda, 
pentru a examina probleme legate 
de înfăptuirea planului de zece ani 
privitor la crearea Coridorului Lo
bito. precum si aspecte referitoare 
la pregătirea conferinței anuale a 
organizației, proiectată pentru luna

ianuarie a anului viitor. în capitala 
angoleză — relatează agenția A.D.N.

Coridorul Lobito reprezintă o lar
gă fisie de teren, lungă de 1 340 km, 
ce începe în portul angolez Lobito 
si urmează, de o parte și de alta, 
linia ferată Benguela. făcînd legă
tura cu sudul Zairului si zonele de 
exploatare a cuprului din Zambia și 
cu sistemele feroviare din Zim
babwe. Mozambic si Tanzania. Prin 
facilitățile de transport ce le impli
că. el are o importantă deosebită 
pentru economiile țărilor respective, 
oferind cea mai scurtă si mai iefti
nă cale de acces spre mare.

Se intensifică mișcarea de protest 
împotriva represiunilor rasiste din R.S.A

LUSAKA 11 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la Lusa
ka, Congresul Irațional African a 
declarat că este gata să participe la 
negocieri cu guvernul sud-african, 

1 elibereze 
anuleze 

militanților 
legislația „de ur- 
în tară o dată cu 
excepționale.

cu condiția ca acesta să 
toți deținuții politici, să 
măsurile împotriva 
antiapartheid și 
gență" instituită 
decretarea stării

(Agerpres). — SubLISABONA 11 . „ .
presiunea opiniei publice, regimul 
rasist de la Pretoria a fost nevoit 
să anunțe o serie de așa-zise „re
forme" ale sistemului de apartheid 
care nu duc de fapt la schimbări

structurale în societatea sud-africa- 
nă — a declarat la Lisabona Fran
cis Meii, membru al conducerii Con
gresului Național African. Autorită
țile rasiste continuă să intensifice 
acțiunile represive împotriva popu
lației africane majoritare, care luptă 
împotriva segregației rasiale — a 
spus el, cerînd țărilor lumii să se 
pronunțe în continuare pentru aboli
rea apartheidului în R.S.A., 
eliberarea deținuților politici.

Arătînd că țara traversează 
fundă criză economică, el a 
ționat că această criză este însoțită 
de înfrîngeri ale regimului atît pe 
plan militar, cit și diplomatic.

pentru

o pro- 
men-

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

ÎNTREVEDERE. Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit pe cancelarul federal al 
Austriei, Franz Wranitzky, aflat 
într-o vizită în U.R.S.S. In cadrul 
convorbirii au fost discutate as
pecte ale relațiilor bilaterale, pre
cum și unele probleme ale actuali
tății internaționale.

PRIMIRE. Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat aî 
R.P, Bulgaria, l-a primit pe primul 
ministru al Mozambicului, Mario 
Da Grața Machungo, care între
prinde o vizită în Bulgaria. După 
cum transmite agenția B.T.A.. con-1 
vorbirea s-a referit Ia aspecte ale 
relațiilor bilaterale și la unele pro
bleme internaționale de interes co
mun. Primul ministru al Mozambi
cului a avut, de asemenea, convor
biri cu Gheorghi Atanasov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria.

EXPOZIȚIE. La Budapesta s-a 
deschis o expoziție filatelică pre- 
zentind valoroase colecții de tim
bre din România și Ungaria. între 
asociațiile de filateliști din cele 
două țări a fost semnat protocolul 
de colaborare pe perioada 1989— 
1993.

SESIUNE. La Viena au început 
lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Consiliului pentru dezvoltare in-

pentru soluționarea problemei ci
priote.

dustrială al O.N.U.D.I. — organul 
de conducere al acestui organism 
specializat al Națiunilor Unite. De
legați; examinează probleme pri
vind accelerarea procesului de in
dustrializare a țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și modalitățile 
de impulsionare a cooperării in
ternaționale în domeniul industrial 
— transmite agenția T.A.S.S.

CONGRES. Rolul Partidului 
FRELIMO în viața societății, con
solidarea unității naționale și dez
voltarea economică a țării consti
tuie principalele probleme de pe 
agenda lucrărilor celui de-al V-lea 
Congres al partidului, care va avea 
Ioc in iunie 1989 — a declarat 
Joaquim Chissano, președintele 
R.P. Mozambic. președintele Parti
dului FRELIMO. Congresul, a rele
vat el. va face bilanțul dezvoltării 
țării in actualul 
bili principalele 
tate in perioada

deceniu și va sta- 
direcții de activl- 
următoare.

CONVORBIRI, 
loc convorbiri
Franței, Francois Mitterrand, 
președintele Ciprului, Li 
Vasșiliou. In cadrul unei intilniri 
cu reprezentanții presei desfășura
te după convorbiri, președintele 
Mitterrand a declarat că Franța 
susține orice soluționare politică a 
situației din Cipru care este în 
conformitate cu normele dreptului 
internațional. Ghiorghios Vassi- 
liou s-a declarat satisfăcut de efor
turile diplomatice ce se depun

La Paris au avut 
intre președintele 

și 
Ghiorghios

REUNIUNE. In capitala Republi
cii Costa Rica se desfășoară o reu
niune regională pentru promovarea 
comerțului în America Latină. 
Participă miniștrii adjuncți ai co
operării economice din cele cinci 
state centroamericane : Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua și 
Salvador. Reuniunea este patrona
tă de Sistemul Economic Centro- 
american (S.I.E.C.A.) și Banca 
Centroamericană de Co'operare 
Economică (B.C.I.E.).

SOSIRE. Președintele Sierrei Leo
ne, Joseph Momoh, a sosit în Ma
roc, intr-o vizită de mai multe 
zile. în cadrul convorbirilor cu 
regele Hassan al II-lea vor fi exa
minate in principal căile de con
solidare a relațiilor bilaterale, in
formează agenția MENA.

VIZITA. Ministrul neozeelandez 
al afacerilor externe, Russell Mar- | 
shall, aflat in vizită oficială la 
Madrid, a fost primit de președin
tele guvernului spaniol, Felipe 
Gonzalez, și a conferit cu omologul 
său spaniol, Fernandez Ordonez. 
După cum informează agenția Efe, 
în centrul convorbirilor s-au aflat 
probleme ale cooperării economice 
bilaterale, precum și relațiile din
tre Noua Zeelandă și Piața co
mună.

CONFERINȚA. In orașul cipriot 
Limassol au început lucrările pri
mei conferințe internaționale pri
vind turismul in țările in curs de 
dezvoltare — informează agenția 
Taniug. Cooperarea in acest do
meniu și consolidarea organizați
ilor naționale de turism, în vede
rea creșterii contribuției lor la dez
voltarea generală a statelor, con
stituie principalele probleme supu
se dezbaterilor.

LUMEA CAPITALULUI IN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Sistemul de sănătate din țările occidentale 
are nevoie de o „intervenție chirurgicală"1

Despre condițiile deosebit de grele in care își duc viața zeci 
de milioane de oameni nevoiași din țările capitaliste — ale căror 
destine nu rețin însă deloc atenția celor ce se erijează în „apărători 
ai drepturilor omului" — au scris și scriu frecvent ziare și reviste cu
noscute din Europa occidentală și S.U.A. In aceste țări, aflate în stadii 
inalte de dezvoltare industrială, acumulînd profituri din exploatarea a 
nenumărate țări în curs de dezvoltare, a nu avea de lucru, a nu avea 
o locuință, a nu putea frecventa cursurile școlare sînt aspecte obiș
nuite, cotidiene, deși presa se oprește rar asupra lor.

In ultimul timp, presa occidentală pune în lumină un alt aspect al 
acestor condiții precare de existență - respectiv, imposibilitatea a 
milioane de cetățeni cu venituri modeste din lumea capitalului de a-și 
îngriji sănătatea.

„SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN EU
ROPA (OCCIDENTALA) SE AFLĂ 
IN CRIZĂ. ESTE NEVOIE DE O IN

TERVENȚIE CHIRURGICALĂ"
Sub acest titlu, revista „News

week" (a cărei copertă o repro
ducem) publică un amplu articol

In care se referă la serioasele di
ficultăți cu care se confruntă sis
temul de îngrijire a sănătății din 
țările Europei occidentale, iar in
tr-un alt număr analizează situația 
aceluiași sector în Statele Unite.

„37 milioane de americani 
nu au asigurată 

protecția sănătății"
Sub titlul „PACIENȚII UITAȚI", 

„Newsweek" relatează despre cele 
37 milioane de americani pentru 
care îngrijirea sănătății reprezintă 
un adevărat lux.

„Mai mult de trei sferturi din 
cei ce nu sint asigurați sint mun
citori si familiile lor. Multi patroni 
pur și simplu nu asigură nici un 
fel de protecție sanitară pentru 
personalul angajat. Pe de altă 
parte, multor salariati cu venituri 
mici le vine foarte greu ca să rupă 
sumele necesare pentru asigurare 
din banii ce-i obțin. In ceea ce-l 
privește pe cei care lucrează pe 
cont propriu, pe micii antreprenori 
familiali, aceștia, de asemenea, nu 
au asigurări de sănătate pentru că 
ele sint... costisitoare. In Rochester.

statul New York, de exemplu, chiar 
Si pentru programul (considerat ca 
fiind mai avantajos) denumit Blue 
Cross-Blue Shield o familie de pa
tru persoane are nevoie de 158.52 
dolari pe lună. Toți acești factori 
explică de ce rîndurile celor lip
siți de asigurare sanitară a crescut 
în ultimul deceniu cu 11 milioane.

Oamenii care se îmbolnăvesc și 
nu dispun de o astfel de asigurare 
nu pot să se bucure de îngrijirea 
medicală necesară. Un raport al 
Fundației Robert Wood Johnson 
menționează că în 1986 un număr 
de 14 milioane persoane, ce au 
avut nevoie de consult și tratament 
medical, nu au făcut aceasta pen
tru că nu puteau să plătească su
mele necesare.

Situația cea mal tragică este a- 
ceea a copiilor. Comisia Națională 
a Congresului pentru prevenirea 
mortalității-infantile a raportat că 
26 Ia sută din femeile care sint la 
vîrsta cind pot avea copii nu au 
asigurare in caz de maternitate, 18 
milioane de copii sub virsta de 13 
ani nu au, de asemenea, asigurare 
de sănătate, chiar dacă multi din 
ei au un părinte care lucrează.

«Programele de asigurare nu sînt 
pentru copii» — a declarat direc
torul comisiei. Rae Grad. Evidenta 
acestei situații poate fi găsită în 
statistici. Unul din fiecare zece co
pii americani moare înainte de a 
atinge virsta de un an. In ceea ce 
privește mortalitatea infantilă. Sta
tele Unite se află pe locul 19 în 
rîndul statelor industrializate".

în cadrul campaniei electorale 
prezidențiale a venit în discuție și 
problema asigurării de sănătate — 
arată „Newsweek", care conchide : 
„în timp ce perorațiile politice con
tinuă, cei care nu au asigurare de 
sănătate sînt în aceeași situație dis
perată si așteaptă ajutor".

Fonduri pentru înarmări — 
da ; pentru asigurări 

sociale — nu I
în timp ce alocațiile bugetare 

pentru înarmări au crescut în ma
joritatea țărilor capitaliste, fondu
rile pentru asistentă socială si sani
tară au fost adesea amputate. în 
MAREA BRITANIE, ca urmare 
a acestor reduceri, statisticile arată 
că în ultimii ani au fost închise 
circa 3 000 spitale si alte instituții 
ale asigurărilor de stat, din 1979 si 
pină in prezent numărul paturilor 
pentru bolnavi scăzind cu 18 000. 
Numai anul trecut numărul paturi
lor de spital s-a redus cu 4 000 — 
se arată intr-un raport al asociației 
medicale britanice. Președintele 
comitetului consultativ al asocia
ției declara că în sectorul medical 
britanic există o „criză națională". 
Ca urmare. în luna august — po
trivit presei — circa 160 000 de pa- 
cienti se aflau pe „lista de aștep
tare" pentru operații, unele urgen
te. iar timpul de așteptare ajunge 
la un an și jumătate. în paralel, 
au crescut prețurile rețetelor pre
scrise de medici.

Agravarea situației sistemului 
național de asistență medicală, 
care a determinat o înrăutățire 
a condițiilor de viață și mun
că a cadrelor medicale din sec
torul respectiv, a stîmit pro
teste vehemente din partea celor 
re muncesc în acest domeniu. La 
Liverpool. Manchester. Plymouth. 
Swansea. Edi^purg, Glasgow, Aber
deen. Londra’s-au desfășurat nu
meroase marșuri de protest ale ca
drelor medicale. La sfîrșitul anului 
trecut, președinții a trei academii 
medicale din Marea Britanie au 
dat publicității un raport intitulat 
„Criza din domeniul asistentei me-

Una din numeroasele manifestații ’de protest ale cadrelor medicale din 
Marea Britanie, care revendică condiții mai bune de viață și muncă

dicale", în care se pronunțau pentru 
adoptarea de către guvern a unor 
măsuri neintîrziate de sprijinire a 
instituțiilor sanitare britanice. Do
cumentul a fost semnat de pre
ședinții Academiei regale de chi
rurgie. Academiei regale de medi
cină generală si Academiei regale 
de obstetrică și ginecologie.

Medici șomeri...
Un alt fenomen relatat de presa 

occidentală este acela al șomaju
lui in rindul medicilor și a] cadrelor 
medicale medii. Potrivit datelor 
oficiale existente, numărul cadrelor 
medicale din țările capitaliste care 
nu au de lucru este foarte ridicat. 
Astfel, potrivit datelor Camerei fe
derale din Koln, în prezent în R.F. 
GERMANIA există circa 12 000 me
dici in căutarea unui loc de muncă. 
Din relatările aceleiași instituții — 
transmite agenția vest-germană de 
presă D.P.A. — „medicii șomeri

sînt, în majoritatea cazurilor. în 
virstă sub 40 de ani".

„Pentru noi, proaspeții absolvenți 
ai medicinei — spunea doctorul 
Luca Pogii. în virstă de 27 de ani, 
din Pavia, ITALIA — perspectivele 
sînt, intr-adevăr, tragice". în inter
viul acordat ziarului „II Corriere 
della Sera", dr. Luca Pogii. ca și 
dr. Giancomo Naj, președintele Or
dinului profesional al medicilor din 
Pavia, se refereau la situația difi
cilă a asistentei sanitare din Italia, 
„Universitatea din Pavia este una 
din cele mai bune din Italia și. 
poate, din Europa — declara dr. 
Giancomo Naj. Absolvenții univer
sității noastre pot susține orice 
examen. Și totuși, din 3000 de me
dici înscriși in ordinul nostru, pes
te 1 000 sint șomeri".

Sînt realități revelatoare pentru 
societăți în care „drepturile omu
lui" nu includ și un asemenea aspect 
elementar ca dreptul la sănătate.

„0 formă a exploatării 
neocolonialiste in Africa4* 
Critici Ia adresa activității 
spoliatoare a băncilor $1 

corporațiilor transnaționale
ACCRA 11 (Agerpres). — Depen

denta pe plan financiar de Fondul 
Monetar International (F.M.I.) și 
Banca Mondială de Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.) se repercutea
ză negativ asupra economiei țări
lor africane în curs de dezvoltare — 
relevă ziarul ghanez „Mirror". In 
timp ce pe continentul african cel 
puțin 50 de milioane locuitori sufe
ră de foame si subnutriție, băncile 
și corporațiile transnaționale scot 
din statele continentului de sase ori 
mai multe fonduri decît investesc 
în dezvoltarea lor — arată ziarul. 
Asa-zisele măsuri de „însănătoșire" 
prezentate de specialiștii F.M.I. și 
B.I.R.D. se soldează. în țările afri- 
cane, cu mai multi șomeri si săia ci,

Datoria externă totală a ace; ,3r 
state a depășit 218 miliarde dolari, 
ele fiind nevoite să investească pen
tru plata serviciului acestei datorii 
70 la sută din produsul national brut 
Si între 40 si 80 la sută din încasă
rile din export. Așa-zisul ajutor al 
F.M.I. si B.I.R.D. poate fi calificat 
drept o formă a exploatării neoco
lonialiste. Unica ieșire din această 
situație este întărirea unității state
lor africane în lupta pentru instau-i 
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale — relevă cotidianul 
ghanez.

Practicile protecționiste — 
frînâ în calea raporturilor 
comerciale internaționale

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — Practicile protectioniste, 
discriminatorii la adresa produselor 
de export latino-americane și carai- 
biene promovate de S.U.A. și Piața 
comună (vest-europeană) în comer
țul mondial distorsionează raportu
rile economice și comerciale inter
naționale — au declarat, în cursul 
unei conferințe de presă organizate 
la Ciudad de Mexico, experti in do
meniul comercial din America Lati
nă și zona caraibiană. Ei au arătat 
că asemenea practici pun, totodată, 
în pericol stabilitatea forței de 
muncă regionale și conduc la creș
terea șomajului în America Latină 
și zona caraibiană.
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