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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSFĂTUIRE DE LUCRU

3ub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în zilele 
de 20 și 21 octombrie a avut loc la sediul Comi
tetului Central al partidului o consfătuire de lucru 
cu activul de partid și de stat din industrie. Au 
fost discutate unele probleme privind îndeplinirea 
integrală a planului de producție, export și inves
tiții pe anul 1962, precum și unele măsuri privind 
pregătirea in cele mai bune condiții a planului pe 
□nul viitor.

La consfătuire au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, losif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu, llie Verdeț, Ștefan 
Voitec, precum și membrii supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R.

Au participat primii secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, secretarii cu problemele organi
zatorice și economice, membri ai conducerii minis- 

•Erelor economice, directori generali și directorii cu 
; oleme de export ai centralelor industriale, di
rectori generali ai institutelor centrale de cerțetare 
și proiectare, ai întreprinderilor de comerț exterior, 
reprezentanți ai unor organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid și de stat, specialiști din 
diferite domenii.

Consfătuirea - organizată din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu - se înscrie în suita intilni- 
rilor de lucru ale secretarului general ol partidului 
cu cadre de conducere din economie, cu activiști 
de partid și de stat, cu oameni ai muncii din cele

mai diferite sectoare de activitate consacrate slabi 
lirii celor mai eficiente și operative măsuri în ve
derea înfăptuirii ritmice, la un înalt nivel calitativ, 
a sarcinilor de plan, a 
Xll-lea al partidului.

Lucrările consfătuirii 
precum și pe ministere.

in cadrul consfătuirii, miniștrii, primii secretari 
ai comitetelor județene de par'.id, directorii cen
tralelor industriale, ai întreprinderilor industriale, 
de comerț exterior, ai institutelor de cercetări au 
analizat, in spirit critic și autocritic, modul in care 
se acționează pentru îndeplinirea integrală a pla
nului de producție, de export și de investiții pe 
acest an, pentru recuperarea restanțelor. Parti
cipanții au prezentat, . de asemenea, in cadrul 
consfătuirii măsurile luate de ministere și de cen
tralele industriale pentru pregătirea în cele mai 
bune condiții a producției anului viilor, astfel in
cit, chiar din primele zile, sarcinile de producție 
să fie îndeplinite ritmic și la un nivel calitativ 
superior. Au fost evidențiate acțiunile întreprinse 
pentru asigurarea cu contracte atît a producției 
destinate pieței interne, cit și a celei externe.

Au fost prezentate, de asemenea, măsurile luate 
în unitățile industriale, in centrale și ministere, 
în scopul realizării în cele mai bune condiții a 
planului de comerț exterior, pentru creșterea com
petitivității produselor românești pe piețele exter
ne și găsirea de noi căi de reducere a importului, 
pentru asigurarea unei balanțe comerciale active.

Analizind modul in care se înfăptuiesc inves
tițiile, vorbitorii s-au referit la măsurile care au 
fost întreprinse in vederea recuperării rămineriior 
in urmă, pentru punerea la ’timp in funcțiune a

hotărîrilor Congresului al

s-au desfășurat în plen,

copacităților prevăzute în plan și pentru devan
sarea unora dintre acestea, în special a acelora 
destinate să asigure valorificarea superioară a ma
teriilor prime, reducerea consumurilor de energie 
ți combustibili.

Consfătuirea a pus în evidență cu pregnanță 
fapiul că industria noastră socialistă dispune de 
tot ceea ce este necesar pentru soluționarea cu 
competență și operativitate a problemelor pe care 
le ridică volumul, diversitatea și exigențele cali
tative ale producției, esențiale fiind hotărirea și 
priceperea cu care se acționează pentru mai buna 
organizare a muncii in fiecare unitate, pentru fo
losirea cu maximum de eficiență a tuturor rezer
velor de care dispune economia noastră națională 
în plin progres.

IN ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONSFĂTUIRII 
A LUAT CUVÎNTUL TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU, SECRETAR GENERAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA.

Cuvîntarea se va da publicității.
Cuvântarea secretarului general al partidului a fost 

urmărită cu viu interes de către toți cei prezenți, 
care și-au manifestat hotărirea de a acționa cu 
toată răspunderea în vederea înfăptuirii sarcinilor 
din industrie, investiții și export, precum și a celor 
din agricultură, a tuturor orientărilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Participanții s-au 
angajat să intîmpine cu noi fapte de muncă 
ferința Națională a partidului, precum și cea de-a 
35-a aniversare a proclamării Republicii, să facă 
totul pentru realizarea obiectivelor pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului popor.

Con-

ÎNCEPUT BUN /
DAR POSIBILITĂȚILE

SlNT MULT MAI MARI

ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII,
TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA PRODUSELOR

7

Ne aflăm In perioada finală a re
coltării culturilor de toamnă, cind 
toate forțele umane de la sate și 
mijloacele mecanice ale unităților 
agricole trebuie să participe la 
strîngerea și transportul din cîmp 
a întregii recolte de porumb, sfeclă 
de zahăr, soia, orez, să culeagă, să 
valorifice și să pună la adăpost toa
te roadele grădinilor, livezilor și 
viilor. Din datele centralizate în 
seara zilei de 20 octombrie rezultă 
că există un mare decalaj atit în
tre viteza de lu
cru planificată și 
realizată la recol
tarea principale
lor culturi, cit, 
mai ales. între 
cantitățile de pro
duse recoltate și 
cele transportate 
din cîmp.

PORUMBUL a 
fost strîns de pe 
92 la sută din su
prafață. Din zona 
I, sub acest pro
cent se află ju
dețele Constanța
— 80 la sută, 
Tulcea și Timiș
— 86 la sută. A- 
celeași județe au 
realizat la 20 oc
tombrie viteze 
zilnice mici la re
coltare in raport 
cu stadiul culesu
lui — 59 și, res
pectiv, 22 la sută 
la Constanța și 
Tulcea și nici un 
hectar din pro
gram la Timiș, 
în zona a II-a, județele Iași și Bo
toșani au încheiat recoltarea po
rumbului. Se cuvine însă semnalat 
faptul că în județul Caraș-Severin, 
unde la 20 octombrie se recoltase 
numai 78 la sută din suprafață, si- 
tuîndu-se pe ultimul loc, viteza zil
nică de lucru a fost realizată în 
proporție de numai 62 la sută. De
calaje se înregistrează și între 
ferite județe din zona a III-a. 
dețele Hunedoara și Suceava 
terminat recoltarea, in timp ce 
dețul Brașov abia a trecut de 
mătate.

Cu mai multă stăruință trebuie să 
se acționeze in momentul de față 
pentru intensificarea transportului 
producției culese și aflate încă în 
cimp, prin utilizarea cu randament 
sporit a întregului parc de camioane 
și remorci, de atelaje, cu deosebire 
in județele rămase în urmă. Din 
cele aproape 1,5 milioane tone po
rumb aflate în grămezi pe cîmp,

o

mai mult de jumătate sînt locali
zate în județe mari cultivatoare : 
Călărași, Tulcea, Constanța, Brăila 
și Galați.

SFECLA DE ZAHAR. Pe ansam
blu, . graficele de recoltare în peri
oada 10 septembrie — 20 octombrie 
au fost realizate în proporție de 
82 la sută. Diferențe mari apar atît 
intre cele trei zone, cit și intre ju
dețe : în zona a III-a s-a realizat 
107 la sută din program, în zona a 
II-a — 97 la sută, iar în zona I —

Cu cele 8.5 milioane tone combus
tibil convențional și 550 mii MWh 
care constituie „hrana" energetică 
proprie pe timp de un an. combina
tele chimice din orașele Victoria si 
Făgăraș se situează în fruntea con
sumatorilor de energie termică și e- 
lectrică din județul Brașov și prin
tre marii consumatori din țară. Dar. 
așa cum dovedesc calculele efectuate 
la cele două întreprinderi, din pro
cesul de producție rezultă importante 
cantități de resurse energetice refo- 
losibile. dintre care numai cele ce se 
pot recupera fără probleme deosebite 
sint evaluate la 479 367 tone combus
tibil convențional. Mult, foarte mult I 
Dar dacă luăm in considerare resur
sele „scăpate" din atenția celor care 
aveau sarcina să le inventarieze, ori 
pe cele care au un potential energetic 
mai scăzut, rezultă că în cele două 
combinate totalul resurselor energe
tice refolosibile ar putea fi evaluat 
Iii 700 000 tone

Cum se acționează pentru recupe
rarea acestor, valoroase resurse T

Combinatul chimie din Orașul Vic
toria. Cu ocazia unei analize aici au 
fost depistate resurse energetice re
folosibile echivalind cu 217 930 tone 
combustibil convențional. Din acestea 
s-au recuperat și reintrodus în cir
cuitul productiv resurse evaluate la 
210 930 tone. Una din acțiunile nota
bile finalizate mai recent este recu
perarea și valorificarea căldurii, ga
zelor cracate, provenite de la insta
lația de metanol 4, Prin montarea

unui preîncălzitor H 204 se eliberează 
o cantitate importantă de abur, care 
se utilizează acum în alte instalații, 
realizindu-se o economie de 6 100 
tone combustibil convențional, combi
natul consumînd acum cu 5,4 milioa
ne mc mai puțin gaz metap. în 
același timn. o parte din condensul 
impur rezultat pe platforma combina
tului a început să fie folosit la ter- 
moficarea Orașului Victoria și la în
călzirea complexului de sere din 
apropiere.

Totuși. în combinat se mai găsesc 
la ora actuală importante resurse e- 
nergetice refolosibile nerecuperate, 
care continuă să se piardă. Pentru 
recuperarea unora dintre acestea — 
și ne referim la apa caldă provenită 
din procesul de fabricație al celuloze
lor — se află în execuție o instalație 
specială care urmează să fie dată in 
exploatare oină la finele acestui an. 
Pentru altele insă, deși soluțiile nu 
lipsesc, posibilitățile de recuperare 
sînt depărtate. în această situație 
se află gazele combustibile rezultate 
din procesul tehnologic de 
hormonului, evaluate la 
combustibil conventional.

cum ne-a informat 
combinatului, Virgil Folea, în 
acestui an s-a finalizat după 
aminări un studiu privind re-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

fabricare a
7 600 tone

Așa 
șef al 
cursul 
multe

inginerul-

(Continuare în pag. a III-a)

înceapă de la primele ore ale dimi
neții și să se desfășoare ritmic pină 
noaptea.

SOIA a fost recoltată de pe 90 la 
sută din suprafețe, județele Arad, 
Bihor, Iași, Cluj și Mureș încheind 
această lucrare. Nu se justifică cu 
nimic faptul că în ziua de 20 octom
brie viteza de lucru la recoltarea 
acestei culturi n-a fost realizată în 
nici unul din celelalte județe. Cele 
mai mari suprafețe rămase de re
coltat sînt situate in jude- 

(5 515 hectare), 
Constanta (3 973 
hectare). Giurgiu 
(3 952 hectare) și 
Teleorman (3181 
hectare). . Dealt- 
minteri. Ia aceas
tă dată recoltarea 
soiei este intir- 
ziată și orice 
prelungire poate 
duce la pierderi 
de producție, fie 
prin scuturare, 
fie din cauza u- 
mezelii plantelor, 
care îngreunează 
înaintarea combi
nelor in lan.

Livrarea ritmi
că și integrală a 
cantităților dc po
rumb la fondul 
de stat constituie 
o obligație de cea 
mai mare răs
pundere a tuturor 
unităților agrico
le. Analiza rezul
tatelor de pină 
acum arată că o 
serie de județe 
mari cultivatoare 

— Giurgiu, Dolj, Ialomița, Constan
ța, Timiș, Teleorman, Olt, Tulcea, 
Călărași, Brăila și Galați — au livrat 
la fondul de stat cantități de porumb 
variind între 27—47 la sută din cele 
prevăzute. Intensificarea livrării 
porumbului și a altor produse la 
fondul de stat trebuie să stea per
manent în atenfia organelor județe
ne de partid și agricole, a consiliilor 
agroindustriale, care au datoria să 
urmărească zilnic îndeplinirea aces
tei sarcini 
agricolă și 
vrărilor.

Pe cîmp
Timpul este foarte înaintat, ceea ce 
impune ca organele județene de 
partid și agricole, consiliile agroin
dustriale să acționeze cu răspundere 
sporită pentru mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii de la sate în ve
derea încheierii recoltării și trans
portului roadelor acestei toamne în 
timpul cel mal scurt.

coltat sint 
țele Călărași

Toți locuitorii satelor, toate mijloa
cele mecanice ale unităților agricole, 
toate atelajele de pe raza comunelor 
să participe la transportul și depo
zitarea recoltei aflate în cîmp

Obligațiile contractuale pentru fon
dul de stat să fie îndeplinite exem
plar de către fiecare unitate și județ; 
este necesară o mai bună organizare 
a fluxului de preluare a producției 
la bazele de recepție

di- 
Ju- 
au 
ju- 
ju-

numai 63 la sută. Concomitent cu 
preocuparea pentru realizarea rit
mică a prevederilor din grafice, cu 
deosebire în județele Teleorman, 
Arad, Tulcea, Dolj, Satu Mare, Co- 
vasna și Harghita, este necesar ca 
organele agricole din județele Brăi
la, Călărași, Neamț, Olt, Brașov și 
Suceava, unde se află 35 la sută din 
cantitățile de sfeclă de zahăr ne
transportată din cîmp, trebuie să 
acționeze neîntîrziat în vederea asi
gurării în ritm constant a fabricilor 
de zahăr cu materie primă. Cu fie
care autovehicul trebuie să se reali
zeze zilnic un număr sporit de 
transporturi. Pentru aceasta este ne
voie să se concentreze mal mulți 
cooperatori Ia încărcarea în cîmp și 
la descărcarea mijloacelor de trans
port, să se ia măsuri pentru func
ționarea neîntreruptă a mijloacelor 
mecanice de descărcare spre a 
se evita staționările inutile? De a- 
semenea, transporturile trebuie să

de către fiecare unitate 
chiar suplimentarea li-

este incă mult de lucru.

la întreprinderea „1 Mai BIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
— Ploiești • reporta j e • în se m n ari' •

Realizare de prestigiu

Instalatia de foraj 
minier F. 400-4 DH-M

La întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești s-a realizat instalația de 
foraj minier F.400-4 DH-M des
tinată zonelor miniere metalife
re. care reprezintă o strălucită 
izbindă tehnică a cercetătorilor, 
proiectanțllor și colectivului u- 
nității. Ea este destinată săpării 
puțurilor miniere cu un diame
tru de pină la 6 metri si la o a- 
dlncime de. 500 de metri. Con
cepția și documentația de pro
iect a fost realizată de către un 
colectiv de la I.P.C.U.P.-Ploiești, 
în colaborare cu specialiștii uni
tății producătoare. Realizarea 
instalației a necesitat noi teh
nologii de fabricație, reorgani
zări ale unor fluxuri de pro
ducție, asimilarea a numeroase 
scule, dispozitive, aparate de 
.control și măsură. Noua instala
ție de foraj minier ă trecut cu 
succes exigentele probe tehnico- 
funcționale și se expediază in 
■aceste zile beneficiarului — în
treprinderea de foraj și lucrări 
geologice speciale. Ea însumea
ză peste 2 700 de tone echipa
mente cu un grad înalt de teh
nicitate. fiind competitivă pe 
plan internațional. Acționarea ei 
se face centralizat de la un pu
pitru de comandă de către un 
singur om — maistrul sofidor — 
toate operațiile fiind automati
zate. Funcționarea hidrostatică a 
instalației îi conferă acesteia o 
fiabilitate sporită și siguranță 
mare in exploatare. Totodată, 
are un consum de carburanți 
mai redus. Toate acestea — după 
cum am aflat de la serviciul de 
export al uzinei — au trezit in
teresul specialiștilor de peste 
hotare. (Constantin Căpraru).

Locul natal - șantierul

„CONTUL" RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE 
întocmit pe baza anchetelor „Scînteii"

- in tone combustibil convențional —

Unitatea

Totalul 
resurselor 
energetice 
refolosibile 
depistate

Echivalente 
cu consumul 
de energie 
al unității 

pe timp de :

Totalul 
resurselor 
energetice 
recuperate

Resurse 
energetice 

de recuperat 
in continuare

1. întreprinderea de țevi 
„Republica" — Bucu
rești

2. Combinatul chimic
Tîrnăveni

3. Combinatul metalur
gic Tulcea

4. întreprinderea de alu
mină Tulcea

5. C.I.C. Turnu Măgurele
6. Combinatul chimic 

Rm. Vilcea
7. C.P.S. Rm. Vilcea
8. Combinatul chimic 

Victoria
9. Combinatul chimic 

Făgăraș

38 000

68 623

75 000

86 000
78 900

88 848
59 894

217 930

261 437

110 zile

80 zile

75 zile

130 zile
30 zile

67 zile
54 zile

131 zile

72 zile

15 000

40 800

15100
37 900

63167
24159

210 230

253 437

23 000

27 823

75 000

70 900
41 000

25 681
35 735

7 700

8 000

Trecusem în vară pe 
valea Bistrei Mărului, 
venind dinspre Otelul 
Roșu, în 
stațiunea 
rului, și 
cu ochiul 
bișnuit cu 
rile intîlnite la tot pa
sul, ridicarea unui nou 
șantier, la cîțiva kilo
metri înainte de sta
țiune, cu case în fața 
cărora se amenajaseră 
grădinițe frumoase pli
ne de flori și legume, 
cu puncte alimentare 
și tot ce este necesar 
unei așezări omenești.

. Am aflat că acolo se 
va construi un nou 
baraj pentru o hidro
centrală de unde apa 
va fi dusă dincolo de 
munte, printr-un 
nel, pină ‘ ~
Ruieni.

Treburile 
din nou, în 
deschiderea 
școlar, p.i__  __
structorii viitorului ba
raj de la Poiana Mă
rului. Colonia 
dicatorul 
trarea în 
„Colonia 
rului" — 
pustie în 
ceea frumoasă de mij
loc de septembrie. A- 
proape toți locuitorii 
ei se aflau la școală, 
să participe la deschi
derea noului an de în- 
vățămint, primul din 
istoria noii școli a 
proaspetei așezări. Co
piii erau adunați in 
careu, profesorii și în
vățătorii se aflau în 

^mijlocul lor, se făceau

drum spre 
Poiana Mă- 
observasem, 

omului o- 
transformă-

tu
ia Turnu

m-au dus 
toamnă, la 
noului an 

printre con-

pe in- 
așezat la in- 
șantier scrie 
Poiana Mă- 
era aproape 
dimineața a-

r

ultimele repetiții Îna
intea primului sunet 
de clopoțel din viața 
școlii, o echipă de ope
ratori care turna un 
film despre construc
torii barajului filma de 
zor grupurile de pă
rinți și copii deopo
trivă de emoționați, și 
erau flori, multe flori, 
așa cum se 
intr-o zi 
toare.

Discutăm

obișnuiește 
de sărbă-

cu direc-

Sorin 
TEODORESCU

toarea școlii, Ispina 
Ivașcu, și aflăm lu
cruri de-a dreptul ex
traordinare. Cu două 
luni in urmă, locul 
unde s-a construit 
școala era un simplu 
teren viran, dar in
tr-un timp record, in
credibil de scurt, nu
mai două lunii, oame
nii șantierului au ridi
cat pentru copiii lor, o 
școală. Obișnuiți ca, în 
general, construcția u- 
nei școli să dureze mai 
mult timp, admirăm 
cu emoție clădirea ivi
tă ca din pămînt 
prin munca neobosită 
a constructorilor. în a- 
cest fel, și copiii mun
citorilor • de pe șantie
rul de la Poiana Mă
rului vor beneficia, ca 
toți colegii lor din 
țară, prin grija stator
nică a partidului și 
statului nostru față de

tînăra generație, de 
condiții excelente de 
instruire și educare. 
Pentru că școala din 
fața noastră are opt 
săli de clasă, labora
toare, ateliere, sală de 
sport, încălzir.e cen
trală, în sfirșiț, tot ce 
e nevoie pentru ca fiii 
constructorilor să pă
trundă tainele științe
lor, să parcurgă lungul 
drum al cunoașterii.

Să ridici o școală în 
două luni — iată p 
realizare care nu e la 
îndemina oricui, iată 6 
probă a destoiniciei u- 
nor oameni care, con
struind baraje sau 
străpungind munți, nu 
au uitat că școala este 
primul lăcaș de cul
tură al unei comu
nități !

Alături de școală, o 
echipă de constructori 
ridică de zor zidurile 
unei noi clădiri despre 
care aflăm că va fi 
grădiniță și cămin 
pentru copii.

Oamenii din șantier, 
provenind 
regiunile
Moldova, din Oltenia, 
din Maramureș, din 
Țara Făgărașului, din 
Banat, s-au constituit 
de mult intr-o mare 
și unită familie. Ei au 
venit pe șantierul de 
la Poiana Mărului în 
aceeași formație, după 
ce au terminat 
construit barajul 
pe rîul Sebeș, pe 
lea Frumoasei.

din toate 
tării. din

(Continuare 
in pag. a V-a)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 10 LUNI
36 unități economice 
din județul Teleorman

Desfășurind larg întrecerea socia
listă în cinstea Conferinței națio
nale a partidului, oamenii muncii 
din județul Teleorman înscriu zil
nic pe grafice noi și importante' 
succese. Pină în prezent 36 unități 
economice au raportat îndeplinirea 
planului la producția-marfă pe 10 
luni din acest an. între .colectivele 
de muncă fruntașe se numără cele 
de la Schela de extracție Videle, 
întreprinderea metalurgica Zimni- 
cea, întreprinderea mecanică de 
material rulant și întreprinderea 
textilă „Teleormanul" din: Roșiori 
de Vede, Fabrica de prefabricate 
din beton Alexandria, întreprinde- 

' rea județeană de morărit, panifica
ție și produse făinoase. ■ (Stan 
Ștefan).

X,__________________ ______

35 
din

Antrenate în întrecerea socialis
tă desfășurată în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului, colecti
vele din 35 de unități 
din județul Constanta 
îndeplinirea in avans _ _______
producției-mărfă pe 10 luni din a- 
cest an. Realizarea înainte de ter
men a sarcinilor prevăzute in . a- 
ceastă perioadă'va permite obține
rea unei producții industriale marfă 
peste plan, pină la sfîrșitul lunii, in 
valoare de 360 miljj.fine lei. Printre 
unitățile fruntașe re au contribuit 
la obținerea acestui succes se nu
mără întreprinderea „Energia". în
treprinderea de utilaj, greu Basa- 
rabi, întreprinderea „Electrocen- 
trale". Șantierul naval Constanța, 
întreprinderea de produse din be
ton celular și autoclavizat și altele. 
(George Mihăescu).

unități economice 
județul Constanta

1 economice 
raportează 
a planului
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O idee sănătoasă
Inginerul Nicolae ■ Manolache, 

directorul I.F.E.T. Sittu Mare, 
ne scrie despre o frumoasă — 
și sănătoasă — inițiativă a co
lectivului de la Sectorul de in~ 
dustrializare a lemnului din Bi- 
xad : „Cei peste 500 de lucră
tori din această subunitate a în
treprinderii noastre au hotărit 
să nu mai fumeze absolut nici 
o țigară in timpul programului 
de muncă. Mărturisesc că la în
ceput mulți au privit cu scep
ticism. acest lucru. Dar nu Și 
inițiatorii. Ei nu numai că s-au 
ținut de cuvlnt. in lunile care 

. au trecut de atunci, dar mulți 
dintre ei s-au lăsat de fumat și 
acasă. In ce privește întreprin
derea. am cîștigat un . plus de 
siguranță în prevenirea incen
diilor. In ce privește sănătatea 
oamenilor,, ce să mai vorbim ?"

I

I
I
I
I

Zmeură 
de octombrie

Corespondentul nostru volun
tar Zaharia Ciulei ne trimite 
o scrisoare din Chitită, de unde 
este de fel : „Pe strada M. Emi
ne seu, in grădina pensionarei 
Paulina Pomană, o gospodină 
harnică, și pricepută, s-a copt 
din nou-, a doua oară in acest, 
an. zmeura. Zilele frumoase de ■ 
la mijlocul lunii octombrie au 
grăbit coacerea . zmeurei și au 
făcut-o la fel. de dulce și gus
toasă ca, și în timpul verii."

S-ar putea '■

I
I

I

I

I
I
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Peste sută!
Cititorul nostru Gligor Moțiu 

Bulduș ■ adresează celor care 
drumețesc prin părțile Aradu
lui invitația. să poposească Și 
in comuna Brata, „pentru a 
schimba citeva cuvinte cu de
canul de virstă al locuitori
lor de aici, Cuzman Petres
cu. Și are. veteranul, atitea lu
cruri de spus, din viața lui de 
un secol și încă: două luni- peste 
un secol ! Cliu-i ziulica de mare 
îngrijește de vite, de păsări sl
eite altele nu sînt de .făcut in
tr-o gospodărie, fiind.u-i de mare 
ajutor ^copilului" său mai mic'. 
in virstă de... 60 de ani !

Pe urmele veteranului calcă 
și lonicg Stupariu. care a fost 
cioban o .viață întreagă și nici 
acum, trecut, de 96 de ani, nu-i 
îngrijește altcineva oile.

— Dacă n-am munci 
n-am ma.i trăi !

Asta-i vorba celor doi".
Și nu numai a'lor l

o zi,

I

I
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Cursa 
n-a mai avut loc

Profesorul Tlță Ștefan din 
Zimnicea ne trimite un bilet, de 
autobuz (nr. 800 446) . însoțit tic 
următoarea explicație : „Pe ziua 
de 5 octombrie am plecat din 
Zimnicea spre Alexandria, unde 
aveam treburi urgente de re
zolvat. Nici n-am apucat bine 
sa ieșim din Zimnicea, că auto
buzul s-a defectat. Toți călăto
rii am fost urcați intr-o altă 
mașină și tțe-ain întors la au- 
togară. Dar aici, ce să vezi 
Mai niaril autogării, nu numai 
că nui ne-au asigurat un all au
tobuz care să ne ducă la .Ale
xandria, dar nici măcar n-au 
vrut să le dea oamenilor banii 
înapoi. Atunci, eu am avut o 
idee. : să ni se menționeze pe 
respectivele bilete că respectiva 
cursă tiu s-d efectuat și astfel 
să le putem folosi altădată. In 
loc de un răspuns cuviincios Ș> 
de o rezolvare firească a lucru
rilor. m-ain pomenit cu un po
top de injurii, Se poate așa 
ceva ?••.

Nu se poate. Dar să vedem ce 
ne răspund cei. cam... răspund 
de autogara din Zimnicea.
r- • a •C/ne // „
pe bătătură" ?

I
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..Di la o vreme încoace — ne 
sesizează cititorul Petre Panai- 
tescu — prin Rin, Vilcea și-au 
făcut, apariția, in flagrant con
trast cu -înfățișarea tot mai., a- 
trăgătoăre a orașului, un sol de 
negustori ambulanți care te a- 
cOsteazi la colț de stradă și iți 
oferă spre vinzare un fel de 
piatră spongioasă

— Zece lei bucata. Dai o dală 
și-H ia bătăturile cu mina...

. — Care ■bătături, neică ?
— De la picioare...
„Obiectele" acestei ciudate «e- 

guslorii nu sini altceva decit 
bucățele de cărămizi sustrase de 
pe șantierele de construcții. 
„Cum este posibil ca astfel de 
indivizi să dea iama pe șantiere 
și apoi sâ fie lășați să polueze 
strada 7" — se întreabă, in în
cheiere, cititorul nostru. (

Da, cei in drept ar trebui să-i 
„calce pe bătătură" pe respec
tivii ..negustori".

I

I
I

I
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Pe măsura faptei
Intr-o scrisoare adresată 

„Scinteii", cititorul nostru M. 
Aiexandrescu ne semnala unele 
nereguli săvârșite <le gestionarul 
Gheorghe Cristescu de la unita
tea din bd. Bucureștii Noi nr. 
183. Scrisoarea a fost trimisă 
spre rezolvare. Miliției munici
piului București, din partea că
reia am primit următorul răs
puns : „Se confirmă sesizarea 
că gestionarul Gheorghe Cris- 
tescu nu respectă programul de 
funcționare al unității și încasea
ză de la cumpărători sume de 
bani mai mari decit cele legale, 
tapf jientru care a fost sancțio
nat contravențional, fiind, tot
odată, cercetat pentru săvirșifea 
infracțiunii de abuz in serviciu 
(dosar 693052/1982). Sus-numitul 
a fost schimbat din funcție".

In incâeicrea adresei se ara
tă : „Rezultatele verificărilor •>> 
măsurile. luate au fost, comuni
cate și cititorului «Șcînteii», 
care s-a declarat mulțumit".

Ca și noi.

I

I

Petre POPA

DIN VIAȚA ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID ^^n^nări ^ Noți9 Atitudini •

Controlul muncitoresc - 
organism efectiv de lucru
— In unitatea noastră

— ne spunea tovarășul 
ing. Dumitru Constanti- 
nescu, directorul între
prinderii de prelucrare a 
maselor plastice Focșani
— multe din problemele 
cu grad sporit de dificul
tate, care priveau asigu
rarea bunului mers al 
activității economice, 
și-au găsit rezolvarea la 
timp prin contribuția 
nemijlocită a comisiei 
de control muncitoresc a 
comitetului de partid. 
Pe baza unor planuri de 
muncă judicios întocmi
te, comisia și-a propus 
efectuarea unor. . studii 
care au răspuns- cerințe
lor concrete ale produc
ției. Pentru soluționarea 
fiecărei teme s-au format 
colective în componența 
cărora au fost atrași pe 
lingă membrii comisiei și 
ingineri, tehnicieni și 
muncitori cu o- înaltă 
pregătire profesională și 
experiență în muncă. O 
temă nu a, fost conside
rată ca reiolvată decit 
atunci cind obiectivele 
propuse și-au găsit apli
carea.

Citeva exemple conclu
dente. In perioada care 
a trecut din acest an 
s-au economisit 540 MWh

erțergie electrică, canti
tate ce poate asigura 
funcționarea întreprin
derii timp de 12 zile. S-a 
ajuns la această econo
mie in urma aplicării 
măsurilor cuprinse in
tr-un studiu efectuat de 
comisia controlului mun
citoresc. S-a avut în ve
dere, printre altele, pro
gramarea optimă a pro
ducției în funcție de ca
pacitatea instalată și 
necesarul de energie 
electrică pentru fiecare 
linie de fabricație și uti
laj, înlocuirea unor mo
toare supradimensionate 
cu altele de puteri mai 
mici, eliminarea cauzelor 
care provocau mersul 
in gol și altele. Deosebit 
de eficient s-a dovedit și 
studiul privind folosirea 
pe scară mai largă a ma
teriilor recuperabile. Prin 
autodotare s-a realizat o 
instalație de recuperare a 
acestor materii prime cu 
o capacitate anuală de 
prelucrare de 800 tone. 
Numai in primele trei 
trimestre din acest an 
s-a realizat, pe această 
cale, o productie-marfă 
în valoare de peste 7,2 
milioane lei. (Dan Dră- 
gulescu).

Util schimb de experiență
A intrat in practica 

activității curente a sec
ției de propagandă a Co
mitetului județean Mu
reș al P.C.R., ca periodic 
să organizeze consfătuiri 
metodice cu reprezen
tanții , stațiilor de am
plificare si radioamplifi
care din municipiile și 
orașele județului. Ele vi
zează atît conținutul ac
tivității acestora, cit șl 
dezbaterea unor proble
me de larg interes cum 
sînt popularizarea, însu
șirea și aplicarea noului 
mecanism economico-fi
nanciar. economisirea se
veră a energiei și com
bustibilului. precum si 
antrenarea muncitorilor, 
maiștrilor și specialiștilor 
în această activitate. O 
analiză cu această temă a 
avut loc recent in muni
cipiul Tg. Mureș. Cu a- 
cest prilej — în partea 
metodică a consfătuirii 
— redactori ai studioului

teritorial de radio-tele- 
viziune din localitate au 
prezentat modalități con
crete de abordare a aces
tei problematici în emi
siunile stațiilor de radio
amplificare. Dezbaterea a 
fost urmată de audierea 
unor emisiuni ale stații
lor de radioamplificare 
de la Fabrica de cără
mizi din Tg. Mureș, pre
cum și prezentarea pre
ocupărilor colectivului de 
muncă vizind . aplicarea 
noului mecanism eco- 
nomlco-financiar. Tot
odată, cei prezenți la a- 
ceastă consfătuire au ur
mărit la fața locului, se- 
lecțluni din emisiunile 
stației de radioamplifi
care . ale combinatului 
chimic din Ttr'nâveni. 
după care: au vizitat, in
tr-un util schimb de ex
periență,’secțiile combi
natului și ale termocen
tralei din Iernut, unde au

surprins „pe viu"; pre
ocupările chimiștȘlor și 
energeticienilor pentru

economisirea energiei și 
combustibilului. (Gheor
ghe Giurgiu).

Datoria de a informa la timp 
și corect

Cu puțin timp înaintea 
intrării in funcțiune a 
noii fabrici de zahăr din 
Ianca ne aflam in biroul 
primului secretar al Co
mitetului județean de 
partid Brăila. Căutase, 
cu insistență, să vorbeas
că cu șeful Oficiului de 
gospodărire a apelor din 
județ spre a-i cere sâ 
intervină prompt, prin 
luarea unor măsuri ur
gente de protecție, îm
potriva poluării apelor 
ce vor fi deversate de 
aici in Dunăre. Redăm pȘ 
scurt din conversație : 
„Nu înțeleg de ce trebuie 
să vă informez eu pe 
dumneavoastră și nu in
vers, Dacă aveați greutăți 
cu atît mai mult trebuia 
să mă informați". La ce
lălalt capăt al firului 
s-au dat, probabil, unele 
explicații, s-au căutat 
justificări, lâ care pri
mul secretar a replicat 
scurt și clar : „De cine 
te sfiești și pentru'ce, to
varășe, cind intră in în
datoririle dumitale ele
mentare să informezi la 
timp ?“.

Am scris aceste rînduri 
pentru că o situație oa
recum asemănătoare am 
întilnit și în județul Tul- 
cea. Le vorbeam unor

tovarăși de Ia comitetul 
județean de partid des
pre situația cu totul ne
corespunzătoare intîlni— 
tă la unul din silozurile 
de cereale, situație ce se 
perpetuează aici de un 
an —de la intrarea în ex
ploatare a silozului. După 
ce ne-a ascultat, unul din 
activiști nc-a pus o în
trebare la care, evident, 
cheia răspunsului nu o 
aveam noi : „Și noi de 
ce nu știm?" Și. intr-a
devăr, dumnealor de ce 
nu știau ? Să fi fost oare 
vorba de această dată tot 
de acea „sfială" greșit 
înțeleasă pe care o prac
tică unii conducători de 
unități economice care, 
confruntați cu situații 
necorespunzătoare in do
meniul lor de activitate, 
preferă sâ tacă, să as
cundă 'sau să amine o in
formație utilă care, spu
să la timp, ar putea di
minua sau elimina mari 
pagube ? Iată o întrebare 
care merită mai mult de
cit un simplu răspuns. 
Merită acțiuni mai ener
gice pentru crearea unui 
climat de răspundere și 
exigență și â unui sistem 
informațional mai rapid 
și mai eficient. (Virării 
Gheorghiță).

Două exemple
Comitetul de partid de 

la întreprinderea meca
nică Nicolina din lași 
inițiază cu regularitate 
dezbateri cu membrii de 
partid din sectoarele- 
cheie ale producției pen
tru a le cunoaște opiniile 
și propunerile în vederea 
îmbunătățirii continue a 
activității de producție 
și de partid. Eficiența 
acestei metode o vom 
demonstra prin două 
exemple. In primul rind 
este vorba de propunerea 
de șablonizare filmată 
pentru debitarea metale
lor pe care inginerul co
munist Grigore Adăscă- 
liței a rpalizat-o împre
ună cu proiectanții din 
grupa de mecano-sudurâ, 
conduși de un alt inginer 
comunist. Grigore Glă- 
vog. Prin această meto
dă, concomitent cii piesa 
principală se realizează

și alte piese mici, înlătu- 
rînd astfel orice pierdere 
de metal. Un alt exem
plu. Tot la propunerea 
comuniștilor s-a inițiat 
gospodărirea exemplară 
a depozitelor de lamina
te, folosirea resurselor, 
a capetelor și interioare
lor ce se desprind de la 
orice “lucrare, precum și 
antrenarea inginerilor, 
maiștrilor și tehnicienilor 
in activitatea de perfec
ționare a proceselor și 
procedeelor de fabricație 
orientată către reducerea 
consumului de metal. In 
acest fel s-a extins la fie
care loc de muncă ini
țiativa denumită „Să fo
losim eficient flecare 
gram de metal". Aceasta 
s-a concretizat, de la În
ceputul anului și pînâ in 
prezent, in economisirea 
a peste 500 tone de me; 
tal. (Manole Corcaci).

Oltenița: AUTOGOSPODÂRIREA
- un important miflor al dezvoltării orașului

S-o încetățenit Io noi o tradiție : ’înainte’ de a-și desein- 
na candidații dintre cate vot fi aleși viitorii reprezentant 
in organele puterii de stat, oamenii trec în revistă zestrea 
lăsată de anii precedentei legislaturi, zestre ce se consti
tuie într-o adevărată istorie împletită din participarea fie
căruia la crearea a ceea ce azi constituie un bun al întregii 
cetăți. După cum, înainte de alegeri, cetățenii dezbot

II AtJOIilNIȚA PyBILIICĂ A Stlnleii
Cititorii întreabă - redacția răspunde

Care sînt
Cititorii Dumitru Bădescu din 

Craiova, Marian Paveiescu din Lu
goj șl Alexc Dumitrescu din co
muna Valea Călugărească, județul 
Prahova, ne-au solicitat lămuriri in 
legătură cu formele de pregătire și 
perfecționare profesională a mai
ștrilor.

Pregătirea profesională a maiștri
lor se realizează prin școli de 
maiștri care funcționează cu învă- 
țămint de zi, cu o durată de un an 
pînă la un an și jumătate, și în- 
vățăniînt seral, cu o durată de doi 
ani. Admiterea in școlile de maiștri 
se face pe bază de concurs. Recru
tarea candidaților pentru acest con
curs se face din rindul muncitorilor 
absolvenți ai liceelor și școlilor pro
fesionale, cu o vechime de cel pu

formele de școlarizare a maiștrilor?
țin 8 ani în producție și cu o ex
periență îndelungată, care au ulti
ma sau penultima categorie de în
cadrare, se bucură de autoritate 
profesională, politică și morală și 
sînt buni organizatori ai producției 
și ai muncii.

După admiterea în școlile de 
maiștri, curs de zi, fiecare elev va 
încheia cu întreprinderea un act a- 
dițional la contractul de muncă prin 
care se obligă să lucreze in unita
tea respectivă ca maistru o perioa
dă de minimum 5 ani, după absol
virea școlii.

Perfecționarea pregătirii profesio
nale a maiștrilor se organizează, de 
regulă, de către întreprinderile in 
care aceștia lucrează. întreprinde

rile au obligația să asigure condi
țiile necesare ca fiecare maistru să 
urmeze periodic - cel puțin o dată 
la 5 ani sau ori de cite ori nevoile 
producției o impun - o formă orga
nizată de perfecționare. Formele de 
perfecționare și verificare a cunoș
tințelor profesionale și a capacității 
de a îndeplini în continuare funcția 
de maistru sint : cursuri cu durata 
de pină la un an, organizate in 
cadrul întreprinderii, în alte unități 
sau centre de perfecționare, cu 
scoatere parțială de la locul de 
muncă ; programe personale de 
perfecționare, cu verificarea perio
dică a cunoștințelor asimilate ; sta
gii de specializare in alte întreprin
deri din țară etc. (Gheorghe Pîrvan).

Unde se pot încheia contracte pentru livrarea de legume 
și fructe

Recent, In coloanele ziarului 
(„Scînteia" nr. 12 489) ș-a relatat 
despre o modalitate nouă, suplimen
tară, de efectuare a aprovizionării 
populației cu legume și'fructe. Ește 
vorba de încheierea intre cetățenii 
Capitalei, car.e doresc, și unitățile 
comerciale specializate a unor înțe
legeri — numite „comdndă-cpntract" 
— pe baza cărora să se asigure 
cumpărătorilor livrarea eșalonată a 
acestor pr.odu.se, pe întreaga perioa
dă a iernii. In acest fel, cetățenii ce 
nu dispun de spații de depozitare 
corespunzătoare acasă au posibilita
tea de a-și asigura necesitățile de 
legume și fructe, bine conservate în 
depozitele specializate.

In urma anunțării acestei măsuri, 
ș-au primit la' redacție întrebări te
lefonice privind [unitățile unde se 
pot încheia aceste contracte. Ca 
răspuns, publicăm lista primelor 
magazine în care se organizează

puncte distincte de întocmire a co- 
menzilor-contract și de livrare a 
produselor in acest sistem. Pe mă
sura creării altor puncte de livrare 
asemănătoare, ele vor fi aduse la 
cunoștința publicului interesat, prin 
afișajul și reclama comercială din 
unitățile de desfacere.

Iată lista unităților amintite :
SECTORUL 1 — unitățile din str. 

Birlogeni nr. 160, Bucureștil-Noi ; 
bd. Nicolae Titulescu, bloc 10 ; bd. 
Aerogării, bloc 2—4 ; Calea Grlvițel 
nr. 136 ; Calea Dorobanților nr. 102; 
Calea Floreasca nr. 112 ; Calea Plev- 
nei nr. 17.

SECTORUL 2 — unitățile din : 
șos. Ștefan cel Mare nr. 118 ; șos. 
Mihai Bravu nr. 90 ; șos Pantelimon 
nr. 355 ; șos. Coîentina nr. 24 ; bd. 
Lacul Tei nr. 121 ; bd. Muncii nr. 
172 — complex Diham.

SECTORUL 3 — unitățile din :

cartierul Balta Albă, complex A 10 
— Barajul Dunării; complex A14 — 
bd. Leontin Sălăjan ; Calea Victo
riei nr. 11 ; unitatea nr. 223 (bd. Ion 
Șulea colț cu bd. Macaralei).

SECTORUL 4 — unitățile din : 
bd, Mărășești nr. 42 ; șos. Olteniței 
nr. 71 ; str. Secuilor nr. 8 ; magaz.A 
nul „Fortuna" din Piața Berce! ■> 
Sud ; șos. Giurgiului nr. 118.

SECTORUL 5 — unitățile din : 
complexul comercial Humulești-Să- 
laj ; șos. Alexandriei nr. 100 ; Piața 
Elefterie ; str. Baciului nr. 6, bloc 
9 ; magazinul Gostat din Piața 
George Coșbuc.

SECTORUL 6 — unitățile din : 
str. Compozitorilor, bloc C 3 ; str. 
Drumul Taberei, complex A 16 ; 
Calea Giulești nr. 113 ; str. Apusu
lui nr. 50 ; str. Emil Bodnaraș nr. 
27; str. Valea Oltului nr. 2; str. 
Lujerului nr. 22.

PE SCURT
• Vechime neîntreruptă în aceeași unitate. Fe

meile care au incetat activitatea pentru creșterea 
și îngrijirea copilului in virstă de pină la 7 ani 
beneficiază de vechime neîntreruptă in aceeași uni
tate daco se reîncadrează in termen de 90 zile de 
la data cind copilul a împlinit virstă de 7 ani. 
Reîncadrarea în muncă trebuie să se facă la uni
tatea la care persoana in cauză a' lucrat anterior 
acestei situații. Reîncadrarea se poate face in altă 
porte „dacă, unitatea la care a, „lucrat pgrsoona in 
cauză confirmă că reangajarea nu îi este necesară. 
(Am răspuns la întrebarea cititoarei Elena Lascu 
din Timișoara).

• Forme de răspundere materială. Potrivit legii, 
persoanele’ încadrate în muncă răspund pentru pa

gubele aduse avutului obștesc din vina și în legă
tură cu munca lor. Paguba cauzată unității trebuie 
constatată in cel mult 3 ani de la data producerii 
ei, iar în cazul- restituirii sumelor sau a contrava
lorii bunurilor ori serviciilor nedatorate, in cel mult 
un an de la data de cind a beneficiat de acestea. 
Decizia de imputare poate fi emisă numai in cel 
mult 60 de zile de Io dota la care organul com
petent a luat cunoștință de producerea pagubei.

Precizăm că termenele de 3 ani și, respectiv, de 
un an, fiind termene de decădere, nu sint suscepti
bile de întrerupere sau suspendare. (Răspunsul se 
adresează cititorilor Vasile Niculescu din Vaslui și 
loan lonescu din Brazi - Prahova).

CUM AU FOST SOLUȚIONATE SCRISORILE
ADRESATE REDACȚIEI?

S-a restabilit ordinea la sectorul zootehnic al cooperativei agricole.

viitoarele obiective care, prin efortul tuturor, vor da înfăți
șarea nouă, dorită de ei, localității. Ce Ou insemnot, deci, 
anii ultimei legislaturi pentru un oraș ca multe altele din 
țara noastră ? Ce iși propun cetățenii pentru legislatura 
core va urma după alegerile din noiembrie ? Am olșs, 
spre ilustrare, Oltenița.

acoperită, mirosind incă a vopsea 
proaspătă (propunere făoută in fe
bruarie 1981 — ore de muncă cetă
țenească de milioane de leii: • noul 
spital (propunere făcută in decembrie 
1980 — mii de ore de muncă patrio
tică): • complexul sportiv, cu bazin 
de înot (propunere făcută in ianuarie 
1982. pentru ca in mai a.c. complexul 
să fie inaugurat). E drept, această 
muncă a cetățenilor pentru înfrumu
sețarea și dezvoltarea orașului lor 
poate fi evaluată in cifre precise. 
Dc exemplu, lucrările efectuate de 
ei pentru construirea complexului 
sportiv amintit reprezintă 2,5 milioa
ne lei. din costul total de 3 milioa

In sectorul agricol al cooperativei 
agricole de producție Puiești, ju
dețul Vaslui, activitatea nu este 
organizată corespunzător, se comtt 
abateri de la ordinea și atscipllna 
muncii ; din cauza lipsei de furaje 
și a asistenței sanitar-veterinare 
iiesatlsfăcătoare s-au înregistrat 
sute de mortalități la ovine etc. 
Scrisoarea în care erau semnalate 
asemenea neajunsuri a fost solu
ționată la fața locului de un co
lectiv de activiști de partid șl de. 
stat alcătuit la indicația Comitetu
lui județean Vaslui al P.C.R.

Constatindu-se temeinicia celor 
sesizate au fost adoptate măsuri de 
îndreptare a lucrurilor, di întărire 
a ordinii și disciplinei, de intensi
ficare a controlului in acest im
portant sector al cooperativei. De 
asemenea, s-au imputat 44 000 lei 
(contravaloarea oilor moarte) celor 
vlnoVați de producerea prejudiciu
lui, și anume medicului și tehni
cianului veterinar, șefilor de Jer- 
mă zootehnică, președintelui coope
rativei și contabilului-șef. Pentru 
lipsă de exigență și neefectuarea 
unui control sistematic asupra mo

dului de ținere a evidențelor con
tabile în unitățile din subordine 
au fost sancționați inginerul-șef, 
Gheorghe Ibănescu, de la consiliul 
unic agroindustrial de stat și coo
peratist .Puieștl, precum și econo- 
mistul-șef al acestuia, Mihai Ilaș. 
Totodată, a fost mutat disciplinar 
de la circumscripția din comuna 
Puicști la o altă unitate tneclicul 
veterinar Dumitru Roșea și au fost 
criticați și atenționați pentru lip
surile din activitatea lor președin
tele C.A.P. Puiești. ing. Leonard 
Perețeânli, și contabilul-șef al aces
teia, Decibal Botezata.

Spicuiri din răspunsuri

Primarul orașului, tovarășul Victor 
Cojoacă. îmi arată un teanc de foto
grafii nou-noitțe, oxplicindu-mi că ele 
reprezintă aspecte ale unei margini 
a orașului care în curind va Însem
na... trecut. Le privesc — pămint 
clisos cu ameștec de pietriș zvlrcoliț. 
mușcat, de ape.

— Este locul despre care scria 
Sabia in „Urgia apelor" — itjil lămu
rește interlocutorul nedumerirea — 
locul de unde Argeșul,s-a năpustit de 
atitea ori asupra păminturilor, asupra 
orașului chiar. Tocmai aici se" va 
pune frîu apelor., iar in anii viitoarei 
legislaturi, pc acest loc va apărea unul 
din punctele de atracție ale urbei : 
un lac de agre
ment cu alei măr
ginite de Hori, cu 
peluze și un pare 
cu peste 11) 000 
pini și molizi. Pi
nii și molizii cresc 
acum In pepinie
ra primăriei. Pinâ 
la terminarea lu
crărilor vor li 
gata de răsădit. 

• De unde atita
siguranță in spusele primarului, care 
iși poate măsura lucrările de anver
gură după... creșterea unor copaci ?

— Nu numai eu sint sigur, ci’ toți 
cetățenii orașului — răspunde el. 
încrederea noastră și a lor se bizuie 
pe oameni, pe munca lor. Pe acea 
muncă ce ne-a schimbat statutul de 
„tlrgușor înnoroiat" in orașul de azi. 
cu o industrie de prim rang — ex
portator de nave, de conserve, cu una 
din cele mai vestite filaturi din tară 
— cu un sector agricol in plină dez
voltare : dăm țării orez de pe 11200 
ha. porumb de pe, 3 000 ha. legume 
de pe 4 000 ba. Cum trăiesc azi locui
torii fostului „tîrg de cocioabe" ? 
Peste o treime din populația sa de 
28 000 de locuitori — in blocurile con
fortabile construite in ultimii ani 
cărora li se vor mai adăuga anul 
acesta 255 apartamente. Toate aces
tea gu crescut pe locurile unde — 
cum zicea Vlahută — „pămîntul se 
așterne (a) pustiu și neted ca o apă". 
Au crescut nu „sub privirile oame
nilor", cum se spune, ci cu participarea 
lor directă. Iar ca să fiu mai concis, 
vă voi da o cifră ; 27 milioane lei. Ea 
reprezintă costul lucrărilor executate 
anul acesta de cetățeni. In urma pro
priilor lor propuneri. Toate acestea 
sînt cea mai bună carte de vizită a 
cetățenilor orașului, confirmarea bu
letinului lor de Vot. aș zice.

încercăm o scurtă biografie a 
citorva din obiectivele ultimelor luni, 
care au devenit parte integranta a 
orașului dintre Dunăre și Argeș. 
Descoperim, fără prea multă dificul
tate. un punct comun in geneza lor : 
propunerea cetățenească. înmânun- 
cherea ei in plan concret si transpu
nerea in viată prin munca cetățe
nilor.

Deci: • noua piață agroalimentară

ne. Sint fapte care marchează parti
ciparea nemijlocită a cetățeanului la 
flecare din virfurile triunghiului 
„propunere-decizic-realizare". Cine 
sint acești oameni? Petre Neagu. 
pensionar. Marin Micu, de la intre- 
prinderea constructoare de nave și 
piese turnate, Constantin Necșulescu, 
de la I.A.S. Oltenița, debutați, bărbați 
și femei, tineri și mai . puțin tineri.

— Ar fi greu de enumerat propu
nerile și inițiativele cetățenilor din 
ultimul an — îmi spune tovarășa Au
rora Pirvu. tehnician la filatură, pre
ședintele organizației orășenești a de
mocrației și unității socialiste. Cea 
mai bună evidență a lor o constituie 
realizările obținute, de care ne bucu
răm toți, Mari, sau mici, dar toate 
necesare fiecăruia și tuturor.

— De pildă...
— Fostele maidane de acum’ un an. 

care au devenit 28 hectare cu legu
me. furaje sau nutrețuri, cultivate de 
cetățeni sau de gospodăriile anexă 
ale întreprinderilor. Și nu ne stă rău 
ca oraș-grădinâ. Sau amenajarea unei 
florării a orașului, ne o suprafață de 
50 000 mp. Cum spuneam, problemele 
cetățenești nu pot fi clasificate in 
mari sau mici. Important este că ele 
trebuie rezolvate. ,

Evantaiul preocupărilor cetățenești, 
intr-un oraș in plină dezvoltare, cum 
sînt atitea în tara noastră, este greu 
de cuprins,, realizările sint greu de 
clasificat. Căci dezvoltarea atrage 
după sine dezvoltare. Ce legătură ar 
putea exista, bunăoară, intre pre
ocupările, direct cetățenești și apari
ția marii întreprinderi de conserve 
„Valea Roșie" din Oltenița? Una 
directă: uzina de apă. Apă necesară 
și întreprinderii in cantități mari; și 
numeroaselor apartamente noi. Iar 
uzina care, pînă nu de mfflt. era 
arhisuficientă. acum gifiie din greu.

Pentru lărgirea ei, statul a alocat 
sume importante.xdar sporirea capa
cității uzinei de la ti 000 mc la 38 000 
mc necesită tirpp, nu gluxhă. Cetă
țenii s-au sfătuit cu primăria. S-a 
intervenit pc lingă întreprinderile din 
localitate, bare au pus Ia dispoziția 
utilaje și ceva oameni. Oameni, insă, 
puțini. „Atunci — spune primarul — 
ne-am gindit să introducem lărgirea 
uzinei de apă in... campania pentru 
pregătirea alegerilor din noiem
brie. Adică, să mobilizăm cetățe
nii la efectuarea unor lucrâri. 
Iar uzina, la noua sa capaci
tate, va fi sigur pusă în funcțiune 
in primele luni după alegeri".

Plămădirea o- 
mului nou, demn 
și responsabil 
pentru faptele lui 
șl pentru întrea
ga Obște, consti
tuie una din pre
ocupările impor
tante, de zi cu zi, 
aici la Oltenița. 
Cazurile izolate, 
unele chiar mă
runte tio abatere

dc la regulile de conviețuire civilizată 
sint discutat^ In adunările cetățe
nești, unde se propun sau se iau pe' 
loc măsuri de îndreptare. La una 
din adunările organizației democrației 
și unității socialiste au fost aduși 
in fața obștii cetățeni care umbreau 
renumele orașului prin atitudinea lor 
necivilizată in trenul spre București. 
Au existat și semnale de alarmă în 
legătură cu neglijenta unor părinți 
față dc propriii ior copil, care ab- 
sontau de la școală.

Setea de frumos a cetățeanului Ol
teniței de azi nu mai e satisfăcută 
doar de spectacolele de 1^ clubul 
șantierului naval, de la ciriematogfa- 
fele din oraș. Lâ începutul ăntilui, 
cetățenii au propus inființarea unei 
trupe locale de teatru amator, care 
a și dat primele spectacole. Au fost 
înființate cercuri de pictiiră și sculp
tură. Ceva mai mult, s-a propus con
struirea unei case de cultlțră orășe
nești.

La Una din adunările-dezbatere ale 
organizației orășenești a. democrației 
și unității socialiste, Gheorghffi Eu- 
lea, șef de brigadă la întreprinderea 
constructoare de nave și piese turna
te, spunea: „Ne place adesea să ne 
comparăm orașul de azi cu cal dc 
acum cițiva ani. Dadă noi înșine 
n-am fi participat la toate marile 
schimbări, mai că nu ne-ar veni să 
credem că toate ș-aii pețreeut in 
acest scurt răstimp. Dar, mai ales, 
ne place , să ne comparătn orașul de 
azi cu cel de miine. Și știm că va 
arăta așa cum il dorim, căci ne 
bizuim pe acea forță care sîhtem noi 
inșine".

Laurențiu DUȚA

• CONSILIUL POPULAR AL 
,TUDEȚULUl TIMIȘ : Lucrările de 
pietruire a drumului comunal nr. 
tiO Coșovo—Homojdia sint în curs 
de execuție, crelndu-se condiții ca 
pietruirea drumului respectiv să se 
încheie piuă la sflrșitul anului.

• COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL F.C.R.: ȚInindu-ss 

„seama de concluziile rezultate 
cu prilejul soluționării sesizării â- 
dresate „Scințeii", precum și de 
faptul ca și cu alto ocazii condu
cerea întreprinderii de cabluri și 
materială elactroizolante din secto
rul 3 al Capitalei a constatat o se
rie de deficiențe in activitatea ate
lierului dă plaștifjcâre, s-ă hotărit 
schimbarea șefului acestuia, 'Geor- 
Șțe Dănilă, și mutarea într-o altă 
secție a primitorului-distribuitor 
Ion Udrea. S-au adoptat și alte 
masuri pentru îmbunătățirea acti
vității atelierului.

Acum e clar, dar putea 
fi mai de mult...

Un (trup da cetățeni de pe strada 
locoteneM. Gașpar Dumitru, din 
sectorul 5 «1 Capitalei, a adresat 
redacției o scrisoare, prin care ne 
informează că. de timp îndelungat, 
solicită instalarea, unei conducte 
stradale de ălii'nentare cu apă po
tabilă și a alteia de canalizare. Pen
tru clarificarea situației, am îndru
mat scrisoarea întreprinderii de 
canal-âpă București.

Am ăflăt aștfel. — cega ce de 
mult ar fi trebuit să afle șl cetă
țenii interesați, dacă s-ar fi mani
festat solicitudinea cuvenita — că 
pentru aprobarea lucrării Respective 
este necesar ca ce| puțin 65 la sută 
din locatarii străzii' să depună la 
I.C.A.B. (serviciul plan-dczvoltare) 
cereri individuale do racordare a 
imobilelor la rețeaua publică de a- 
IMientari cu apă și cel puțin 50 la 
sută din locatari — pentru racor
darea la rețeaua de canalizare,

Cererile anîifitite trebuie depuse 
la I.C.A.B. in cel mai scurt timp, 
astfel ca lucrările să poată fi prin
se in planul de investiții ce va fi 
aprobat, (Dumitru Manole).

« MILIȚIA JUDEȚULUI GIUR
GIU : hnurma cercetărilor efectu
ate a reieșit că S.M.A. Băneașa a 
înstrăinat, contrar prevederilor le
gale, un motor de mașină. S-a 
dispus restituirea motorului că
tre unitatea in cauză, fiind sesi
zată și conducerea Trustului 
S.M.A. al județului pentru trage
rea la răspundere pe cale adminis
trativi a celor vinovați. Așteptăm 
insă ca șl Trustul S.M.A. Giurgiu 
să ne coniimică liiAl operativ mă
surile adoptate. Cu atlt mai mult 
cu cit sefnnatarul scrisorii ne-a re
latat zilele acestea la cabinetul de 
primire al redacției că la o alta 
sesizare a sa serviciul de resort 
din trust, tratînd cu superficialita
te acest caz, a răspuns ci n-ar fi. 
vorba de nici o ilegalitate. Chiar 
așa de greu era s<i se vadă aba
terea de la lege ?

GhOorgbe PÎRVAN

ÎN ATENȚIE...
Deși legea prevede termene cla

re pentru soluționarea propunerilor 
și sesizărilor oamenilor muncii, con
tinuăm să așteptăm răspunsuri la 
unele scrisori de la Consiliul popu
lar al municipiului București (scri
sorile nr. 27 863 ; 28 143 j 27 834} ; 
Comitetul de partid al sectorului 1 
al Capitalei (scrisorile nr. 28 100 ; 
27 778) ; Comitetul județean Gorj al 
P.C.R. (scrisorile nr. 70 960 ; 71 001 ; 
71 141 ; 28 040) ; Comitetul jude
țean Arad al P.C.R. (scrisoarea nr. 
43 811) ; Comitetul județean Carqș- 
Severin al P.C.R. (scrisoarea nr. 
43 854) ; Comitetul județean Boto- 
șoni al P.C.R. (scrisoarea nr.
46 998) j Uniunea județeană a coo
perativelor de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor Prahova (scri
soarea nr. 7 784) ; Consiliul popular 
a! municipiului lași (scrisoarea nr.
47 108).

— Jos pălăria I Cine s-ar mai putea lăuda cu o idee ca asta î
Desen de ADRIAN ANDRON1C

Cititorul Vasile Enache din comuna Brusturi, județul Neamț, ne 
semnalează că la cooperativa agricolă de producție din satul Dră- 
gănești au rămos mulți cartofi iniprăștiați pe cimp după recoltare. 
E‘x®cutindu-se arăturile de toamnă, cartofii ș-au amestecat cu pă- 
mlntul,,.

pr.odu.se
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Zile decisive, zile de maximă concentrare a forțelor pentru PRODUCȚIA FIZICĂ
ÎNCHEIEREA recoltării, transportul

realizată integral, zi de zi, lună de lună!

Șl DEPOZITAREA PRODUSELOR
Printre primele care au terminat recoltarea 

porumbului se află județele lași, Botoșani, Hune
doara, Suceava și Sectorul agricol Ilfov, iar în 
județele Olt, Bacău, Mehedinți, Neamț, Buzău, 
Ialomița, Dîmbovița, Argeș și Vîlcea culesul se 
apropie de sfîrșit.

Exemplul lor pune puternic în evidență cerința 
ca în aceste zile să se asigure și în celelalte 
județe o mobilizare maximă a tuturor forțelor, o 
organizare exemplară a muncii pentru grăbirea 
recoltării porumbului.

minieră 
în ace- 
ceea ce 
in aba-

transmise de corespondenții „Scinten

IALOMIȚA: La producții sporite
livrări suplimentare la fondul de stat

Recoltarea porumbului în județul 
^ialomița a intrat in fază finală. Din 

cele ă6 774' hectare, cultivate. ap mai 
rămas, de cules doar 2100 hectare. 
La ordinea zilei sint acum transpor
tul porumbului 
tarea livrării 
contractate cu 
celor destinate 
furi combinate.

In. unitățile agricole din județ se 
află pe cimp, în grămezi, circa 
120 000 .tone porumb. în vederea în
cheierii grabnice a transportării 
acestor cantități, comandamentul 
județean pentru agricultură a luat 
măsuri ca. toate mijloacele de trans
port repartizate acestei lucrări, să 
efectueze cel puțin trei curse pe zi. 
De asemenea, alături de mijloacele 
auto sint folosite, cele 5 000 de ate
laje existente în cooperativele agri
cole. care, în fiecare zi. transportă 
1 800—2 000 tone de porumb. Ca ur
mare ă aplicării acestor măsuri, rit
mul transportului s-a intensificat 
mult.

• La C.A.P. Gîrbovi; unde cele 
1 400 ha cultivate cil porumb au fost 
recoltate într-un timp 
urmărit la fața locului 
care se desfășoară 
Pri.ntr-o organizare

din cîmp și urgen- 
tuturor cantităților 
statul, precum și a 
fabricilor de nutre-

Miloșești, Balaciu, Munteni Buzău, 
Cosîmbești, Movilița, Roșiori și 
Reviga, care, depășindu-și substan
țial producțiile planificate, s-au an
gajat să livreze in plus Ia fondul 
de stat între 300 și 500 tone de po
rumb. Pînă ieri, numărul cooperati
velor agricole din județ care s-au 
angajat să livreze la fondul de stat 
cite 6 000 kg porumb de la fiecare 
hectar cultivat a ajuns la 15 ; alte 
18 cooperative agricole s-au angajat 
să livreze fiecare peste 5 000 kg po
rumb la hectar, iar 30 de unități 
cooperatiste — peste 4 000 kg.

Pe ansamblul județului, pînă în 
prezent, din cele 217 000 tone con
tractate de unitățile agricole cu sta
tul au fost livrate la bazele de re
cepție 81 000 tone, respectiv 37 la 
sută din prevederi, iar la fondul 
F.N.C. — 128 000 tone față de 360 000 
stabilite. Ultimele măsuri luate de 
comandamentul județean pentru 
agricultură sînt menite să impulsio
neze și mai mult ritmul livrărilor, 
astfel îneît, această acțiune să se 
încheie în cel mai scurt timp în fie
care unitate agricolă..

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii”
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Probă a hărniciei Co°Peratorii din Șăulia de Cîmpie, ju
dețul Mureș, comună fruntașă în agricultura județului, au fost 
intre primii care au încheiat recoltarea porumbului, obținind o pro
ducție medie la hectar de peste 7 000 kilograme știuleți. Mai mult 
cu 1 500 kilograme decit producția planificată. Fapt lăudabil pentru 
o unitate cu terenuri neirigate, situate numai în pantă, unele greu 
mecanizabile. Este un exemplu de hărnicie și pricepere, Mai se cu
vine adăugat că această unitate a livrat pînă acum la fondul de 

. stat 1 700 tone porumb. Cu mai bine de 200 tone decît se prevăzuse 
în contract. (Gheorghe Giurgiu).

Practică de buni gospodari. C A P- Ulie?ti> Județul 
Dîmbovița, întreaga cantitate de porumb recoltată se transportă din 
cimp cu atelajele. Fiecare atelaj transportă zilnic, in medie, 8 tone 
știuleți. Această măsură a fost luată de numeroase alte unități 
agricole din județ, ceea ce a permis ca tractoarele să fie folosite 
cu prioritate la efectuarea arăturilor și a altor lucrări de sezon. 
Peste 1 000 de tractoare continuă să lucreze în aceste zile, în două 
schimburi, la executarea arăturilor de toamnă. (Gheorghe Manea).

Un combustibil redescoperit. In actuala campanie de 
recoltare a porumbului, instalațiile de uscare a cerealelor de la 
bazele de recepție Pogoanele și Zoița, din județul Buzău, n-au con
sumat nici un litru de motorină. în locul acestui carburant se utili
zează . ciocălăii rezultați de la batozarea porumbului. Metoda este 
eficientă : zilnic se economisesc 900 litri de motorină. Ea se va 
extinde și în celelalte baze de recepție din județ. (Stelîan Chiper).

Cine plătește motorina risipită ? In cursul zilei de 19 
octombrie autocamionul 21-SM-2353 a efectuat un transport cu 
varză de la Cărei la C.L.F. din comuna Halmeu, străbătînd deci 
cale de aproape 70 km. Să nu fi fost oare, varză »pe undeva mai 
aproape de Halmeu ? Ne-am interesat la asociația legumicolă din 
Satu Mare, aflată doar la 30 km de Halmeu. Directorul unității, 
Ludovic Bartha, ne-a spus „Cum să nu. Avem peste 2 000 tone". 

. Dacă este așa, întrebarea este : pe banii cui se face risipa de mo
torină ? (Oetav Grumeza).

Pe unde n-a trecut sapa. Cu toate că unitatea lor este 
situată în zona colinară. cooperatorii din Iablanița-Mehedinți au 
recoltat de pe unele sole cultivate cu porumb cite 4 500 și chiar 
5 000 kilograme boabe la hectar. Dar .de pe alte parcele au cules 
doar 1 580 și chiar 800 kilograme la hectar. Motivul? Aceste parcele 
n-au fost lucrate în timpul verii, ceea ce a făcut ca buruienile să 
crească în voie, iar porumbul să rămînă doar de cîteva palme. Oare 
să nu fi cunoscut cei din lablanița cit înseamnă o prașilă făcută la 
timp ? Este o situație contrastantă care merită să fie obiect de dis
cuție la viitoarea adunare generală a cooperatorilor de aici. Și. 
desigur, să se tragă învățămintele practice pentru anul viitor 1 
(Virgiliu Tătara).
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Datele înregistrate în trimestrul 
III al acestui an în activitatea Colec
tivului de la întreprinderea 
Motru sînt semnificative și, 
lași timp, pilduitoare pentru 
înseamnă munca în subteran,
tajele de extracție a cărbunelui. Pri
mul semestru al anului s-a încheiat 
cu o depășire a planului de produc
ție de peste 124 000 tone , cărbune 
pentru ca, apoi, la începutul lunii 
octombrie să se înregistreze o res
tanță de peste 100 000 tone.

Desigur, aceas
tă situație a fost 
determinată (și de 
multe greutăți o- 
biective. care u- 
neori apar ine
rent în activita
tea din subteran : 
straturi de căr
bune mai greu de 
exploatat, 
trări de 
scurgeri de 
mecanizare 
straturilor 
nemișcarea ___ _______ _____
remedierea defecțiunilor și eliminarea 
urmărilor unei avarii întimplate pe 
21 august la mina Leurda, de pildă, 
s-au făcut eforturi neîntrerupte, zi și. 
noapte, timp de peste o lună și jumă
tate. La minele Lupoaia, Motru-vest, 
Horăști, unele complexe de mecaniza
re au trebuit să fie demontate și apoi 
remontate odată cu schimbarea fron
turilor de lucru. Ore, zile, săptămini 
de încordare și muncă intensă, cind 
s-a executat un mare volum de lu
crări, dar în care ritmul extracției de 
cărbune s-a menținut 
scăzut.

Au fost însă și multe 
tive care au diminuat 
cărbune scoase din adîncuri. Munca 
in subteran este înainte de toate o 
muncă in echipă, în care fiecare mi
ner își ar.e sarcinile lui bine definite. 
Lipsa unui om din brigadă este supli
nită de un altul, dar acest lucru se re- 

’ simte asupra activității, a randa-

mentului întregii 
în trimestrul III 
absențelor nemotivate s-a înmulțit, 
situația la acest capitol nefiind prea 
bună 
arată 
s-au 
bune 
vate. 
listei 
restanțe la producția de cărbune se 
situează minele Horăști, Roșiuța și 
Leurda, unde s-au adunat și cele 
mai multe absențe nemotivate.

brigăzi. Or. iată că 
al anului, numărul

nici pînă atunci. Un calcul 
că, de la începutul anului, 

pierdut peste 50 000 tone căr- 
din cauza absențelor nemoti- 
Și nu întîmplător in fruntea 
unităților cu cele mai mari

♦iile de partid s-au inițiat convorbiri 
cu cei care absentau nemotivat de 
la program, s-au luat măsuri pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru consolidarea acelui spirit de 
echipă caracteristic muncii in mi
nerit. Forța colectivului și-a dovedit 
încă o dată tăria, sancționind aspru 
pe cei care nu au înțeles să se Înca
dreze în rigorile disciplinei muncii. 
Așa de exemplu, la mina Ploștina, în 
locul lui Ion Gaiță a fost numit șef de 
brigadă Petre Rizescu. Iar dacă a 
fost necesar, așa

La întreprinderea minieră Motru, din analiza 
organizării muncii și a dinamicii producției, 
învățăminte folositoare pentru îndeplinirea planului

infil- ---------------------
ape,
borchiș, complexe de 
intrate 

minerale 
lor

in presiunea 
urnite din 

milenară. Penîru

la un nivel

cauze subiec- 
cantitățile de

Ne vom referi la un singur exem
plu care evidențiază legătura direc
tă, nemijlocită intre disciplina mun
cii și nivelul producției. La mina 
Ploștina, printre cei care obișnuiau 
să lipsească de la program se nu
măra chiar și brigadierul Nicolae 
Udrea, de la abatajul 11/7, deci unul 
din conducătorii locurilor de muncă. 
Consecințele acestei stări de lucruri 
s-au resimțit imediat asupra pro
ducției. în luna septembrie, restanța 
acumulată la abatajul 11/7 a însu
mat nu mai puțin de 5 860 tone de 
cărbune. La mina Leurda, din cauza 
acelorași absențe’ nemotivate și 
pentru menținerea producției la un 
nivel cît de cît acceptabil a trebuit 
să fie redus volumul lucrărilor de 
pregătire, ceea ce evident a pertur
bat și mai mult fluxul tehnologic 
stabilit pentru exploatarea zăcă- 
mîntului.

în aceste condiții era limpede că 
trebuie să se acționeze in primul 
rind în direcția întăririi ordinii și 
disciplinei. Astfel, in toate organiza-

record, am 
modul în 

transportul, 
temeinică a

muncii, prin reducerea staționărilor 
la încărcare și descărcare, fiecare 
autocamion realizează cîte patru 
drumuri, tractoarele cu remorci — 
cîte trei curse, iar atelajele — în 
medie cîte 2,5 drumuri pe zi. De
altfel, în întreg consiliul unic Gîr
bovi, din care. n)ai.fac parte coope- ,, 
rativele’“agricole Valea Măcrișului, 
Ion Roată și Alexeni, se transportă 
zilnic peste 2 600 tone de porumb.

Este de relevat că zilnic sînt li
vrate la fondul de stat și la fabricile 
de nutrețuri combinate peste 20 009 
tone porumb. Dealtfel, ■ pînă 
miercuri. 20 octombrie, multe uni
tăți din consiliile unice agroindus
triale Fierbinți, Girbovi. Cocora, 
Balaciu. Grivița și Cosîmbești și-au 
depășit sarcinile contractuale, iar 
acum continuă să livreze suplimen
tar cantități importante de po
rumb la fondul de stat. Bunăoară, 
C.A.P. Dridu ■ a livrat 2 800 tone, 
față de 2 400 tone cîte a contractat 
cu statul ; C.A.P. Sfintu Gheorghe 
— 1 500 tone, față de 1 380 tone ; 
C.A.P. Gîrbovi a livrat 10 000 tone, 
față de 9 000 tone planificate. Mult 
avansate cu livrările la fondul de 
stat sînt cooperativele agricole din 
Smirna, Gheorghe Doja, Grivița,

TIMIȘ : Locul porumbului nu este pe cimp, ci în magazii!
In unitățile agricole din județul 

Timiș recoltarea porumbului pentru 
boabe, se apropie de sfîrșit. Efortu
rile sînt îndreptate acum spre 
transportul producției de pe cimp la 
bazele de recepție. în acest scop, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a luat o serie de măsuri 
vizînd utilizarea la capacitate maxi
mă a mijloacelor de. transport. în
tre altele, a stabilit ca fiecare auto
camion sau tractor cu remorcă să 
efectueze cel puțin patru curse pe 
zi. De asemenea, au fost, constituite 
echipe speciale de Încărcători care 
să acționeze atit in cimp. cit și la 
bazele de recepție. Un sprijin pre
țios îl dau întreprinderile indus
triale din județ care, in afara ajuto
rului direct la recoltarea și trans
portul porumbului de pe suprafețele 
repartizate, au pus la dispoziția 
unităților agricole de stat și coope
ratiste autocamioane însumînd o 
capacitate de transport de 1400 
tone. în vederea impulsionării li
vrărilor au fost mobilizate impor
tante mijloace de transport aparți- 
nînd cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor, 
cooperației meșteșugărești, consi
liilor populare ș.a.

Prin aplicarea acestor măsuri, o 
bună parte a recoltei de porumb se .

află acum pusă'la-adăpost. Mai ales 
în ultimele zile, toț'. ce s-a recoltat 
s-a încărcat direct în mijloacele de 
transport. Și totuși, pe cîmp, in spe
cial pe terenurile întreprinderilor 
agricole de stat, se află cantități 
importante de porumb depozitate 
sub cerul libertin pericol de a se 
deprecia din cauza umezelii. Situa
ția întilnită la I.A.S.. Grabaț e, edi
ficatoare în acest sens. în ziua de 
marți, 19 octombrie, pe cîmp se mai 
aflau in grămezi circa 2 800 tone 
știuleți netransgqrtșți. 'Cauza ? De
ficiențe mari in funcționarea auto
camioanelor aparținînd autobazei 
nr. 1 Timișoara. După cum ne spu
ne inginerul, Aristotel Blendea, di
rectorul unității, zilnic, din cele 22 
autocamioane cu remorci reparti
zate, cu o capacitate totală de 
transport de '282 tone, au funcțio
nat în medie 'doar jumătate, restul 
fiind defecte. Dealtfel, chiar în di
mineața zilei respective, am îritilnit 
în apropierea fabricii de nutrețuri 
combinate cinci autocamioane cu 
remorci defecte. La aceasta se 
adaugă și utilizarea necorespunză
toare a mijloacelor de transport în 
funpțiune. Dacă unii șoferi — Va- 
sile Rugan, Valentin Cotuțiu. Vasile 
Deneș — efectuează cite patru .curse 
pe zi, alții — Daniel Farkaș, Ion

Lalescu, Nicolae Ada, Vilmos 
A.radyi, Petre Aștefanei — fac nu
mai cîte un singur transport. 
Această situație se datorește și 
neajunsurilor organizatorice exis
tente la fabrica dg.rnutrețuri combi
nate, unde descărcarea durează 
prea mult. Dar principala cauză a 
acestei stări de lucruri o constituie 
slaba preocupare pentru întreține
rea corespunzătoare a autovehicule
lor, indisciplina in muncă de care 
dau dovadă unii conducători și me
canici auto.

Situația criticabilă de aici nu e 
însă singulară. Asemănător se pe
trec lucrurile și în alte unități, in 
special în întreprinderile agricole 
de stat Variaș, Carani, Jimbolia, 
Gătaia, Șag, unde se mai află pe 
cîmp 1 000—3 000 tone de porumb. 
Iată de ce se impune intervenția 
energică a conducerilor direcției 
agricole și trustului I.A.S. și cu 
deosebire ale celor de la I.T.A. și 
I.T.S.A.I.A. pentru curmarea cu 
desăvârșire a tuturor neajunsurilor 
in folosirea mijloacelor de transport 
repartizate unităților agricole, astfel 
ca întreaga producție de porumb ce 
se află în cîmp să ajungă in cel 
mai scurt timp în magazii.

Cezar IOANA
Colectivul întreprinderii de utilaj greu din Craiova realizează o serie de noi 

tipuri de mașini și utilaje de mare capacitate

cum dealtfel s-a și 
procedat la Leur
da. a fost schim
bat și directorul 
minei.

Experiența po
zitivă in organi
zarea muncii nici 
nu trebuia cău
tată in altă parte, 
ea fiind prezentă 
chiar in activita
tea propriului co

lectiv. La mina Lupoaia, de exemplu, 
planul de producție a fost substanțial 
depășit in luna septembrie și în pri
mele două decade din luna octombrie, 
deși unul din complexele de meca
nizare nu a lucrat, fiind în perioada 
de schimbare a frontului de lucru. 
Brigăzile conduse de Matei Aurelian, 
Gheorghe Moise și Grigore Tutunaru 
au preluat însă sarcinile de produc
ție ale respectivului complex de me
canizare. Și la fel s-a procedat și la 
mina Motru-vest. Cum a fost posibil 
ca. lucrindu-se cu mai puține com
plexe de mecanizare, planul de pro
ducție să fie totuși depășit ?

— Puterea de mobilizare a coleeti- 1 
vului este singura explicație, ne 
spune inginerul Florian Crivăț, di
rectorul minei Lupoaia. Cu atit mai 
mult cu cît în, această perioadă am 
lucrat și continuăm să lucrăm în fe
lia a 2-a de, cărbune, unde condițiile 
de exploatare sînt mai grele. în luna 
septembrie, brigada lui Matei Aure
lian s-a angajat și a vrut să demon
streze că poate obține rezultate la 
fel de bune ca și brigada lui Gheor
ghe Pigui, fruntașă pe mină de ani 
de zile. Și, intr-adevăr, în luna sep
tembrie a realizat o înaintare de 123 
metri cu complexul de mecanizare, 
față de 58 metri media pe ansamblul 
minei. în 9 luni, am depășit planul 
de producție cu 33 700 tone cărbune, 
întregul colectiv al minei angajîn- 
du-se ca pînă la sfîrșitul anului să 
obțină suplimentar peste 40 000 tone 
cărbune. Avînd în vedere că în aceas
tă lună și în luna noiembrie vor mai 
fi puse în funcțiune două complexe 
de mecanizare, avem convingerea că 
angajamentul luat va fi îndeplinit și 
poate chiar depășit.

Măsurile organizatorice luate în
deosebi la minele Horăști, Leurda și 
Ploștina, după exemplul -unităților 
fruntașe, au fost însoțite și de o se
rie de acțiuni tehnice. Astfel, la mina 
Leurda s-a suplimentat forța de mun
că din abataje și sint in curs de exe
cuție două benzi, transportoare. La 
mina Ploștina s-au întocmit progra
me speciale de lucru pentru abata
jele 1/5 și 11/7, care pină acum au 
produs sub randamentul prevăzut. In 
vederea completării deficitului de 
forță_ de muncă, in această perioadă 
sînt în instruire 50 de muncitori ve- 
niți în ajutor din alte județe ale tării, 
în cadrul acțiunii de întrajutorare 
organizate in bazinul carbonifer al 
Gorjului.

— Prin măsurile tehnice și organi
zatorice pe care le-am luat avem (ga
ranția și ne angajăm ca pînă la : în
cheierea anului să recuperăm restan
tele la producția de cărbune, ne. spu
nea tovarășul Constantin Stoian. di
rectorul întreprinderii miniere Motru. 
Argumentul cel mai concret îl ' re
prezintă faptul că. în. prezent. lucrăm 
cu ,28 complexe de mecanizare, adică 
exact cite sînt prevăzute în progra
mul întocmit.

Un angajament a cărui materia
lizare ne propunem să o reflectăm șl 
noi în perioada următoare.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNĂ

r~

Revenim — și o vom face și în alte articole — asupra importanței 
plantelor medicinale, tocmai, pentru a nu se crede că valorificarea lor 
este o problemă de sezon sau de campanie. într-adevăr, culesul și' re
coltarea majorității speciilor solicită o muncă susținută pe o anume pe
rioadă (zile, săptămini. altele chiar luni), aspecte asupra cărora am in
sistat la timpul potrivit. Și toamna constituie pentru multe plante (mă-, 
ceș, crușin, păducel, strigoaie, valeriană etc.) un bogat anotimp al cu
lesului. Important este ca indiferent în ce sezon sînt recoltate, plantele 
medicinale să fie valorificate cît mai eficient. A valorifica superior această 
materie primă înseamnă a obține din fiecare plantă esențe cu o largă 
utilizare, parfumuri, extracte și produse farmaceutice originale, care să 
inloeuiască importurile și care ar 
blemă va sta și in atenția noastră.

putea fi chiar exportate. Această pro-

a Mol- 
conditii 

' — atit
In zona centrală, colinară 

dovei există cele mai bune • 
de mediu — climă, sol, relief 
pentru flora spontană, cit și pentru 
cultivarea plantelor medicinale. Ve
cinătatea dealurilor, a pădurilor, fa
vorizează recolte bune, constante și. 
ceea ce este mai important, cu con
ținuturi bogate in substanțe terapeu
tice. Pornind de la această părere 
unanimă, a specialiștilor ieșeni vom 
căuta să arătăm, in cele ce urmează, 
cum sînt valorificate aceste posibili
tăți în prezent și ce preocupări de 
viitor au specialiștii de aici, din in- 
vătămintul superior, din cercetare și 

. producție.
începem cu prezentarea unui u- 

nicat (nu numai pentru țara noas
tră). „Banca de plante medicinale și 
aromatice", de la ferma didactică Ie- 
zăreni a Institutului agronomic Iași. 
Pe o suprafață de 
tlvate 360 specii 
nalc și aromatice, 
și din alte țări și 
sânt este că plantele sint repartizate 
în teren pe criteriul utilizării lor în 
terapeutică însumînd 12 categorii 
(boli cardio-vasculare, hepato-bilia- 
re, respiratorii ș.a.m.d). Autorul a- 
cestei originale „bănci" de specii va
loroase, prof. univ. C. Milica, ne-a 
vorbit despre obiectivele urmărite :

— Ne interesează aclimatizarea 
unor specii din flora străină, ca și 
introducerea în cultură a unor spe
cii spontane de la noi sau din alte 
țări și, mai ales, ameliorarea sau 
crearea unor soiuri noi cu produc
tivitate mai mare și cu conținuturi 
ridicate de substanțe active utiliza
te în farmacie, industria alimentară, 
cosmetică și parfumuri etc.

De trei ani — arată interlocutorul 
— livrăm material condiționat și se
mințe întreprinderii „Plafar" ; se
mințele sint apoi distribuite prin

„Plafar" fermelor specializate. Dar a- 
vem și legături directe. Așa se face 
că după ce i-am convins pe cei de 
la C.A.P. Trifești să cultive 2 hec
tare de gălbenele, acum ne-au ce-

(ciuin), plantă din care se extrage 
o substanță cu largă utilizare în in
dustria alimentară, dar și a deter- 
genților (că spumant fin). Planta 
crește spontan în Dobrogea : noi am 
cultivat-o și acum o putem livra în
locuind importul.

Sint pregătiți specialiștii din pro
ducția agricolă să preia în cultură 
rezultatele cercetării ?

Cooperatorii din comuna noastră — 
ne spune Gh. Mihalache. președintele 
C.A.P. Trifești — ajutați de cadrele 
didactice de la Institutul agronomic 
Iași au cultivat în acest an 2 hectare 
de gălbenele (Calendula), foarte so
licitate de „Plafar". La inceput ne- 
cunoscînd valoarea plantei, și nici ce
rințele cultivării ei aveâm rezerve.

te cunoștințele necesare. Intre timp, 
sintem preocupați să pregătim spații 
corespunzătoare de uscare și depozi
tare (din plase de nuiele, papură și 
alte materiale locale) pînă la prelu
area plantelor medicinale’ de către 
„Plafar".

In adevăr, cursurile de pregătire a 
lucrătorilor din agricultură sint ab
solut necesare — ne spune prof. dr. 
docent Emanoil Grigorescu, de la Fa
cultatea de farmacie din Iași, cunos
cut cercetător, autor a numeroase lu
crări științifice și cu o bogată expe
riență practică, fiind totodată expert 
O.N.U. in domeniul plantelor medici
nale. In practică sintem confruntați 
cu o serie de greutăți datorită fap-

FLORA -sursă inepuizabilă pentru
producerea de esențe, arome și medicamente

6 hectare sint cul- 
de plante medici- 
atît de la noi, cît 
continente. Intere-

La lași, cîteva opinii și soluții pentru valorificarea 
marilor posibilități existente

rut sămință pentru o suprafață mult 
mai mare. Prin eficiența lor ridica
tă plantele medicinale își răsplătesc 
cultivatorii : ele asigură venituri de 
15 000—30 000 lei/ha (la gălbenele chiar 
50 000 lei/ha), iar la alte specii și 
mai mult. Cu toate acestea se con
stată o oarecare rezistență în ce pri
vește, cultivarea plantelor medicina
le, și in această direcție ar putea să 
se facă propagandă mai bună la ni
velul cooperativelor agricole. în ju
deț avem semințe selecționate și 
condiții optime pentru cultivarea lor, 
dar trebuie să facem mai mult pen
tru valorificarea lor superioară, 
așa fel 
tul unor 
ori mai 
chiar să 
pinde in 
Iată de 
Turcia

în 
incit să se elimine impor- 
substanțe — pentru că une- 
importăm te miri ce ! — și 
exportăm medicamente. De- 
bună măsură numai de noi. 

se importa din 
de Gypsophila

exemplu, 
rădăcină

Dar văzînd că însămtnțarea. întreți
nerea și mai ales recoltarea se fac 
deosebit de ușor (la recoltare parti
cipă copii și bătrîni, întrucit cule
gerea petalelor nu cere eforturi fi
zice) și totodată că recolta de flori 
este mare — de circa 400—500 kg pe
tale uscate la hectar — și primim 
100 lei/kg, ne-am dat seama că este 
o cultură foarte avantajoasă din 
punct de vedere economic. De aceea 
am hotărit ca în continuare să extin
dem această îndeletnicire, astfel că 
in anul viitor vom cultiva 25 hectare 
cu plante medicinale, adăugind la 
cultura gălbenelelor și mușețelul, va- 
leriana etc. Pînă in primăvară este 
timp suficient pentru ca, sprijiniți 
de cadrele didactice de la Institu
tul agronomic Iași, să organizăm 
și cursuri de specialitate, in așa fel 
îneît toți cooperatorii noștri să cape-

tului că plantele medicinale care ne 
sint furnizate nu conțin in cantitate 
suficientă substanțe active (terapeu
tice). ceea ce face ca extracția lor 
să devină costisitoare ori medica
mentul mai puțin eficace. De modul 
în care se face recoltarea și depozi
tarea. de timpul optim pentru cules 
depind calitățile terapeutice ale plan
tei. De aceea consider că „Plafar" ar 
trebui să instruiască foarte serios e- 
c'hipele care lucrează în aceste sec
toare. O altă problemă o constituie 
aprecierea corectă a valorii terapeu
tice a fiecărei plante. Și pentru că 
ne-am ocupat încă din anul 1950 
(fiind primii pe țară) de cercetarea 
și posibilitățile de valorificare ale 
cătinei, aș dori să arăt că exagerind 
calitățile acestei plante, considerind-o 
un panaceu universal, s-ar putea 
compromite valoarea ei reală de cea 
mai bună poiivitamină naturală. în

ceea ce ne privește, am căutat ca 
prin cercetări proprii să dăm o fun
damentare științifică utilizării cu 
maximă eficiență a unor plante. Am 
propus Oficiului farmaceutic din Iași 
10 formule originale, unicate pe țară, 
unele înlocuind medicamente din im
port, foarte solicitate. Mai putem o- 
feri si alte rezultate.

— Există condiții pentru valorifica
rea acestor cercetări ?

— Avem un laborator galenic unic 
in tară din punctul de vedere al mo
dului în care este organizat si dotat 
— ne spune farmacista .Lucia Fili- 
mon. director al Oficiului farmaceu
tic Iași. Și întrucît ați mai scrÎ6 și 
despre Oficiul farmaceutic din Tg. 
Mureș, vrem să vă spunem că ne-am 
luat la întrecere cu dînșii și i-am 
depășit cu 500 000 lei la producția 
globală anul trecut și cu peste un 
milion în acest an. Avem ambiția' ca 
și in ce privește plantele medicinale 
să-i d'epășim. Este adevărat că pînă 
acum nu ne-am ocupat in mod spe
cial de produse din plante, dar cu 
sprijinul competent al specialiștilor 
din Iași, printr-o colaborare mai 
strinsă cu Facultatea de farmacie, 
este posibil să realizăm cel puțin 10 
produse, in acest an. care înlocuiesc 
preparate din import.

— Dacă există cercetări atit de în
delungate și cu rezultate concrete, 
dacă există o bază materială cores
punzătoare de ce întirzie valorifica
rea lor atit timp ? Cum se explică 
că un oficiu farmaceutic cu o cifră 
de plan mare, cu realizări, cu dota
rea cea mai bună nu a făcut pînă in 
prezent nici un produs din plante 
medicinale ?

—, In ceea ce ne privește, nu a 
existat nici o solicitare specială, nici 
din partea Ministerului Sănătății, be
neficiarul nostru direct, nici din par
tea altor foruri. Nu am avut nici 
prea multe propuneri concrete, din 
partea specialiștilor, din invățămin-' 
tul superior sau cercetare pentru va
lorificarea rezultatelor obținute în la
borator.

Se impune, așadar, o colaborare 
mai strinsă între toate aceste com
partimente 
intenții să 
rializate.

pentru ca toate bunele 
fie cit mai curînd mate-

Elena MANTU 
Manole CORCACI

EP T
(Urmare din pag. I)
cuperarea acestor resurse prin dota
rea combinatului cu un cazan de 30 
de tone, aburul rezultat urmînd să 
fie destinat viitoarelor dotări ale în
treprinderii. Numai pe această cale 
se vor putea economisi alte 6.8 mi
lioane mc gaz metan anual. Din 
păcate însă cazanul urmează să fie 
dat în exploatare abia prin 1985.

Combinatul chimic Făgăraș. Pe 
baza datelor primite de la Constantin 
Borș, inginer-șef al combinatului, 
rezultă că din resursele depistate, cu 
un potențial de 261 437 tone combus
tibil convențional, au fost recuperate, 
pînă acum, 253 457 tone. Aici este 
inclusă, in primul rind, căldura din 
gazele de reacție rezultată din proce
sul de fabricație al amoniacului sau 
căldura conținută in condensul de la 
instalația de azotat de amoniu. Alte 
resurse echivalind cu 1 500 tone se 
recuperează in urma modificării su
prafețelor de schimb de căldură de la 
aceeași instalație.

Din datele furnizate de serviciul 
mecano-energetic . reiese că în com
binat se mai pierd resurse refolosi- 
bile echivalente cu 16 000 tone con
ținute în condens.

La încheierea investigației în cele 
două combinate am solicitat și păre
rea inginerului Fănel Toma, inspector 
coordonator la inspectoratul teritorial 
pentru energie și combustibil :

— Deși nu pot fi subapreciate re
zultatele obținute de cele două com
binate pe linia recuperării resurselor 
energetice, în ambele unități există 
încă însemnate rezerve care își 
așteaptă valorificarea. Iată două 
exemple cît se poate de concludente.

1. In procesul de fabricare a amo
niacului de la Combinatul chimic Fă
găraș rezultă o cantitate de circa 172 
milioane metri cubi de oxid de 
carbon pe an. In prezent doar o mică 
parte din această resursă valoroasă 
este recuperată! Restul se eșapează 
în atmosferă. Este adevărat că în 
urma demersurilor conducerii Combi
natului chimic din Orașul Victoria 
s-a întocmit un studiu care preconi
zează ca circa 8 000 metri cubi pe oră 
din bioxidul de .carbon rezultat la Fă
găraș 
ductă 
tru a 
lului.
promițătoare. Numai prin folosirea ce
lor 8 000 metri cubi de bioxid de car-

să fie transportat nrintr-o con- 
specială pînă Ia Victoria, pen- 
fi folosit la fabricarea metano- 
Avantajele sint mai mult decît

bon 
mie 
tan , . ___
de metanol de 15 000 tone, în valoare 
de circa 30 milioane lei. Pe de altă 
parte, aceasta ar conduce la economi
sirea altor circa 32 milioane metri cubi 
gaz metan, care se consumă in prezent 
la combinatul din Victoria pentru 
producerea bioxidului de carbon ne
cesar fabricării metanolului. Studiul 
arată că fondurile cheltuite in acest 
scop vor fi amortizate în circa un an. 
Și să reținem : este vorba doar de 
8 000 metri cubi bioxid de carbon pe 
oră. Dar dacă s-ar folosi o canțitate 
mai mare ? Din păcate însă studiul 
a rămas în fază cie... studiu. Cu 
toate că această problemă șe discută 
de ani de zile.

Tot* la combinatul din. Făgăraș — 
ne-a relatat in continuare inginerul 
F. Toma, mai există resurse ener
getice refolosibile nerecuperate la in
stalația de formol. Or, numai aceste 
resurse ar permite ca prin arderea 
lor să poată fi încălzite 1 200 aparta
mente 1

2. Pe de altă parte, atit lâ Combi
natul chimic din Orașul Victoria, cit 
și la cel din Făgăraș există resurse 
energetice refolosibile cu un potențial 
energetic scăzut, echivalente cu circa 
250 000 tone combustibil convențional, 
care la ora actuală se pierd prin re- 
circularea agentului de răcire.

După opinia tovarășilor, din cadrul 
inspectoratului teritorial de energie și 
combustibil conducerile și specialiștii 
din cele două combinate nu și-au 
pus deocamdată problema recuperării 
și valorificării acestor resurse, pe 
motiv că nu se găsește o soluție certă 
în acest scop. Inexact 1 Problema 
valorificării acestor resurse a fost și 
este studiată și experimentată în 
multe unități industriale din țara 
noastră cu ajutorul pompelor de căl
dură, care permit ca apa să poată 
fi reutilizată la 55—70 grade C. Ar fi 
de dorit ca specialiștii din cele două 
combinate să urmeze exemplul spe
cialiștilor din unele întreprinderi ale 
municipiului Brașov — întreprinde
rea de tractoare. întreprinderea de 
autocamioane. întreprinderea de re
țele electrice — care și-au propus să 
introducă în viitorul apropiat aseme- 
neg pompe, deși volumul resurselor 
refolosibile cu potențial energetic 
scăzut este aici mai redus decit în 
cele două combinate.

pe oră se poate obține o.econo- 
de 62 000 000 metri cubi gaz me- 
anual. la care se adaugă un spor

6
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A REAfflATMR
Recent, s-a încheiat instruirea a- 

nualâ a propagandiștilor din Capita
lă. întrucit in următoarea perioadă 
va avea Joc pregătirea anuală a 
propagandiștilor de la sate, am 
socotit utilă reliefarea cîtorva con
cluzii ce s-au desprins din desfă
șurarea instruirii ce a avut loc. Acesta 
a fost subiectul convorbirii pe care 
am avut-o cu tovarășa Ana Fe
renczy, director al Cabinetului pen
tru activitatea ideologică și politico- 
educativă al sectorului I din Ca
pitală. |

— înainte de a vorbi despre pro
blemele de fond ale instruirii, aș vrea 
să relev faptul că aceasta a debutat 
cu o dezbatere asupra învățămintelor 
anului de studiu trecut, dezbatere al 
cărei punct de plecare l-au constituit 
concluziile secretariatului comitetului 
de partid al sectorului, rezultate. în 
urma controalelor desfășurate în 
cercurile de invățămînt politico- 
ideologic. Au fost evidențiate preocu
pările unor propagandiști de la între
prinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie", „Laromet", Combinatul poli
grafic „Casa Scinteii", I.A.M.C.-Ot.o- 
peni de a asigura reliefarea ideilor 
noi desprinse din cuvîntările recente 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
deosebire din expunerea la plena
ra lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—-2 
iunie a.c. tratarea lor in strinsă legă
tură cu realitățile concrete, cu pro
blemele prioritare ale fiecărui colec
tiv de muncă, A fost reliefată iniția
tiva unor propagandiști de la Insti
tutul de cercetări și proiectări ma
teriale de construcții de a dezbate 
tema privitoare la eficiența activi
tății în acest domeniu în mijlocul 
unei expoziții in care erau prezen
tate ultimele realizări ale cercetării 
de specialitate. Dezbaterea a avut

astfel un caracter concret, a be
neficiat de convingătoare calcule pri
vind utilizarea mai judicioasă a ma
teriilor prime, realizarea unor produ
se cu consumuri mai reduse, sporirea 
calității și rezistenței lor. A fost în
fățișată, de asemenea, inițiativa unor 
propagandiști de a organiza consulta
ții pentru cursanți in sălile muzeelor 
de istorie, din Capitală.

în ceea ce privește problematica 
de fond a instruirii, aceasta a fost

naționale : evoluția fenomenului re
ligios în lumea contemporană și sar
cinile organelor și organizațiilor de 
partid pentru educarea materialist- 
șt.iințifică a oamenilor muncii etc. 
Asigurînd prin aceste teme cadrul ge
neral al pregătirii propagandiștilor, 
în ultima zi am organizat dezbaterea 
primelor teme înscrise in programa 
cursurilor invățămintului politico- 
ideologic, pe forme : stadiul edifică
rii socialismului in țara noastră,

PE MARGINEA CURSURILOR DE PREGĂTIRE
A PROPAGANDIȘTILOR DIN SECTORUL 1 

AL CAPITALEI

axată pe ideile principale ale. expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușcscu 
din 1—2 iunie a.c., din cerința de a 
asigura cunoașterea de către toți pro
pagandiștii a aprecierilor și orientă
rilor noi cuprinse in expunere, a sar
cinilor concrete ce revin organelor și 
organizațiilor de partid in mobili
zarea oamenilor muncii la înfăptuirea 
l-or. Astfel, au fost abordate teme 
precum : dezvoltarea forțelor de pro
ducție, temă menită 
ideea însemnătății 
care a avut-o politica de industria
lizare promovată de partid, pentru ac
celerarea mersului înainte al țării ; 
cunoașterea istoriei patriei — fun
dament al întregii activități de for
mare a omului nou ; partidul comu
nist — centrul vital al națiunii noas
tre ; organizarea și conducerea știin
țifică a societății noastre ; marile 
transformări revoluționare petrecute 
pe plan mondial și caracteristicile 
esențiale ale actualei situații inter-

să sublinieze 
hotărîtoare pe

partidul — forța dinamizatoare a 
energiilor creatoare ale întregului po
por pe drumul construirii socialismu
lui și comunismului — pentru cursul 
de probleme fundamentale ale socia
lismului științific ; creșterea mai pu
ternică a rolului științei și tehnolo
giei, al cercetării originale in dina
mizarea progresului social-economic 
al patriei, creșterea eficienței econo
mice, politica partidului de dezvol
tare a bazei de materii prime și re
surse energetice — pentru cursul de 
probleme fundamentale alo noului 

■ mecanism economico-financiar ; dez
voltarea patriotismului socialist — 
sarcină centrală a activității politicb- 
educative, dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste — pentru cursul 
de probleme fundamentale ale educa
ției patriotice, revoluționare.

— Ce acțiuni metodice a cuprins 
programul instruirii propagandiștilor?

— Ne-am străduit ca fiecare dintre 
expunerile-dezbateri amintite șă con-

r
De fapt, „Carmen" nu este 

o premieră, ci o reluare 
pentru Opera Română. Nu 
este o nouă montare, intr-o 
nouă concepție regizorală, 
cu scenografie — decoruri, 
costume —• de ultimă oră. 
Dar cit de originală trebuie 
să fie o astfel de reprezen
tație pentru a se numi 
„premieră"?! Pentru, că, cel 
puțin în cazul celebrei 
„Carmen", publicul face 
comparații cu momente de 
mare strălucire ale scenei 
noastre lirice: să ne gindim 
că de prin 1920 tot se joacă 
de către trupele lirice din 
București și Cluj, că de 
la Darclâe. Florica Crișto- 
foreanu. Elena Teodorini, 
pină la Zenaida Pally, E- 
lena Cernei s-au lansat ce
lebre „carmencite" care au 
fascinat și stirnit. ovațiile 
unor săli arhipline... Nu 
mai departe să ne aducem 
aminte că în urmă 
10 ani. la Arenele 
de pe Acropole, 
noștri entuziasmau 
atenian! Dar să
la datele reprezentației de 
azi. Decorurile sint cele 
care au fost transportate 
pe Herodes. numai că în 
acel cadru completau ruine- v solista care stagiunea trecu

tă s-a remarcat in „Tann- 
hăuser". cu o excepțională 
tălmăcire a partiturii scrise 
pentru Venus, nu are. cu 
regret spunem, tangente 
pitorescul rol Carmen, 
făcut mari eforturi, dar 
loc de Carmen — cuceritoa
re. insinuantă, pătimaș în
drăgostită. dură. mereu 
schimbătoare, imprevizibilă 
de la o clipă la alta — ne-a 
anărut o Carmen filmată 
parcă in relanti. care greu 
intra intr-o nouă stare, că
reia îi lipseau tempera
mentul. rafinamentul, sub
tilitățile, mobilitatea, care 
nu reușea nici „poza" lui 
Carmen, ca să nu mai vor
bim de jocul ca-stagnetelor. 

Premiera operei „Car
men" pe prima noastră sce-

zie“? — și pentru solista 
baletului) — și contrastează 
izbitor cu modestele vest
minte din jur. într-un cu- 
vint, un cadru mai puțin 
fericit, cam decolorat, folo- 
iiț de realizatori pentru că 
nu s-au putut împlini schi
țele unei scenografii noi. 
Dar, la urma-urmei. muzi
ca contează. Așa că pu
blicul și-a concentrat aten
ția asupra celor zece soliști. 
Dar nici aici nu au fost 
satisfacții depline, nu s-au

na lirica a fost 
pornire handicapată. Dacă 
publicul iubește opera și 
acceptă convenționalismul și 
umple la refuz marile scene 
de spectacole din "lume cînd 
celebre vedete trăiesc moar
tea Traviatei și suferința 
Micaelei. și tragica soartă 
a Toscăi — este 
cii, interpretării 
primul roi. dar 
in nici un caz 
care nu trebuie să însemne 
neapărat fast, dar în orice

clar..muzi- 
îi atribuie 
nu ignoră 
montările,

,CARMENu

cu vreo 
Herodes 
•soliștii 

publicul 
revenim

uns toate roțile „uzinei" 
imense care-ți poate da atit 
de mari bucurii și care 
înseamnă reprezentația de 
operă. Rodica Mitrică-Bă- 
dircea, cu o voce frumoasă, 
cu un timbru parcă special 
pentru partitura lui Bizet,

le, se armonizau cu ele, 
erau gîndite pentru turneu 
și nu pentru o scenă căreia 
ii trebuie asigurate planuri 
variate și funcționalitate de 
mișcare și culoare, mai ales 
.că este vorba de o piesă de 
acțiune. De asemenea, costu
mele. care cu aricită bună
voință le-am privi nu ies 
din ternul și oboseala lor; 
dar și mai de neînțeles este 
l’aptul că cele citeva care 
s-au croit special pentru a- 
ceastă toamnă sint total ne
inspirate. fie că scot în evi
dență niște date fizice care, 
dimpotrivă, ar fi trebuit 
mascate, fie că sint prea 
țipătoare (exemplu, costu
mul pe care Carmen îl are 
în final, conceput în dublu.

de unde atita „fante-

cu
A
in

caz inspirație, prospețime, 
funcționalitate, 
mosferă. Or. in 
despre aceste 
cum se vede 
vorbi, in- plus» 
distribuire a rolului princi
pal unei foarte dotate so
liste, care insă nu are date 
pentru, 
ca și 
Zancu, 
deloc 
nici ca 
participare, 
toate 
uzină despre care vorbeam, 
și care cu greu a început, 
să funcționeze 
mele acorduri 
trei, 
spre 
mai ales, în actul 4, a intrat 
intr-un ritm. într-o tensiu
ne emoțională, a căpătat o 
armonie, o putere de trans
mitere a vibrației cu totul 
neașteptate. Ludovic Spiess 
in Don Jose, a ridicat pur 
și simplu spectacolul, aju- 
tindu-și partenera, a mar
cat dramatismul situațiilor.

culoare, at- 
aceșt caz. 

date, după 
nu putem 
neinspirata

astfel de partitură, 
evoluția lui Dan 

în Escamillo — 
„durul" toreador, 
înfățișare, nici ca 

Și totuși, cu 
piedicile, complicata

încetul 
sfirșitul

de la pri- 
ale orches- 

cu încetul, 
actului 3. și

zbuciumul, raza de speranța 
care intră in conul de 
umbră al deznădejdii, a dat 
incandescență partiturii, 
trăind-o șj transmitind-o 
simplu. emoțional. Vic
toria Bczctti, în Micaela — 
rol împlinit, echilibrat de-a 
lungul întregii desfășurări 
— a sublipiat discret, cu 
multă delicatețe, chipul 
fetei simple care nu-și as
cunde sentimentele nici cînd 
destinul ii spulberă visele, 
nici cînd este clar deznodă- 
mintul nefericit. Ș-a re
marcat cvartetul — Gerda 
Radler-Anca, intr-o formă 
vocală deosebită. Corina 
Circa, Marcel Angelescu și 
Ion Stoian — care insă, in 
prea binecunoscuta partitu
ră (cvintetul din actul al 
Il-lea, alături de Carmen), 
nu :a scăpat de decalaje, 
s-au aplaudat intervențiile 
lui Lucian Marinescu (Mo
rales), Valentin Logliin (Zu
niga) și 
excepție, 
Gheorghc, 
am simțit temperamentul, 
clocotul ritmic, melodica 
pasionantă a muzicii spa
niole. Au contribuit, de ase
menea. la revirimentul 
spectacolului eo-ui con
dus de Stelian Olariu, ca 
întotdeauna bine pregătit, 
(dar care ar putea să mai 
schimbe prim-planurile, să 
facă ioc și tinerilor membri 
ai ansamblului) și or
chestra dirijată de Carol 
Litvin căutind să păstreze 
nota corectitudinii.

Opera „Carmen" figurea
ză, deci, pe afișul scenei 
lirice bucureștene. ceea ce 
este, fără îndoială, un fapt 
pozitiv. Nu este insă nici pe 
departe ceea ce Jean Rin- 
zeșcu ar fi dorit, pentru că, 
este știut, cu această parti
tură cunoscutul regizor și-a 
făcut debutul său artistic.

ștituie un model de urmat pentru 
propagandiști în privința clarității 
mesajului lor, a accesibilității lim
bajului, cu un cuvint a forței lor de 
convingere. Din dezbaterile .care s-au 
desfășurat in urma expunerilor men
ționate se pare că n-am reușit intru 
totul in aceste eforturi, întrucit o 
serie de propagandiști au subliniat 
caracțgrul arid .al up.or prelegeri, în
cărcarea lor cu prea multe cifre, greu 
de reținut, în detrimentul explicării 
limpezi a unor probleme de strin
gentă actualitate și de larg interes.

Am realizat și o acțiune metodică 
propriu-zisă. și anume un schimb de 
experiență privind dotarea și func
ționalitatea punctelor ele documentare 
politico-ideologică. Am urmărit să 
prezentăm experiențe valoroase în 
acest sens, astfel incit toate cele 114 
puncte de documentare existente în 
sectorul nostru (și mai ales .cele de la 
„Tehnometal", I.D.E.B., întreprinde
rea de reparații auto.— prăfuite, ui
tate de propagandiști ca și de comi
tetele de partid respective) să se 
ridice lâ nivelul celor mai bune. Adi
că al celor de la I.U.C. „Grivița roșie" 
sau I.A.M.C.-Otopepi. unde are loc 
periodic reactualizarea materialelor 
documentare, unde se organizează sis
tematic consultații, intilniri cu cadrele 
de conducere și specialiști. Apreciind 
un asemenea schimb de experiență, 
propagandiștii noștri au cerut însă ca 
in viitor să organizăm aceste ac
țiuni metodice chiar ia punctele de 
documentare, să ia parte ei inșiși la 
dezbaterile în cursurile conduse de 
propagandiști cu experiență spre a-și 
putea Îmbunătăți pregătirea metodică. 
Sint sugestii de care vom ține seama 
în viitor. După cum vom .căuta să 
generalizăm in toate marile noastre 
unități întîlnirile lunare ale cadrelor 
de conducere cu propagandiștii, cu 
care prilej aceștia să fie informați 
asupra realizării indicatorilor econo
mici, asupra sarcinilor majore din 
fiecare moment, propagandiștii reu
șind astfel să le aducă cu operativi
tate în fața .cursanților, mobilizînd 
comuniștii, pe ceilalți oameni ai 
muncii la înfăptuirea lor exemplară. 
Intenționăm, de asemenea, ,sâ extin
dem schimburile, de experiență dintre 
propagandiștii aceleiași întreprinderi 
sau instituții, pentru generalizarea 
unor metode de lucru cu bune rezul
tate. Credem că astfel vom ridica șta
cheta valorică, forța de înriurire a in
vățămintului politico-ideologic.

Convorbire consemnata de
Silviu ACHIM

fâs

momentul de 
dansul Aglaiei 
o clipă în care

Smaranda OȚEANU
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CRONICA LITERARĂ

în anul 1970, un mic 
grup de epigramiști, tex
tieri și actori ai teatrului 
de revistă a poposit la 
Vaslui ca să-l comemo
reze pe Constantin Tă- 
n.asc, fiu al acestui oraș. 
S-au simțit .bine împreu
nă Și au iiotărit să se
intilnească periodic. în 
1972, grupul s-a mărit
simțitor ; cum mă aflam - 
împreună .cu a.lți cițiva
fii ai orașului și județu
lui reveniți pe jneleagu- 
ri'le de baștină, și cum 
autoritatea de partid și 
culturală locală ne-a pri
mit cu o «mblionanțĂ 
ospitalitate, am convenit 
împreuna .să instituim un 
festival bienal republi
can al umorului purtind 
numele marelui actor de 
revistă.

în doisprezece ani; 
•festivalul ii crescut con
siderabil, reunind, din doi 
in doi ani, scriitori și ar
tiști, profesioniști și ama
tori, întreținînd 
tiții, pro.ducind 
intre interpreții 
îmbogățindu-se 
.noi manifestări 
Datorită lui au

satirică și umoristică, de 
caricatură, de filatelie, de 
interpretare (brigăzi, gru
puri satirice, teatre», es
trade de amatori, inter- 
preți individuali) — au 
avut, fiecare, sute ori mii 
de concurenți, din toată 
țara. Gala teatrului co
mic a adus teatn» din Ca
pitală și din multe alte 
centre.' Au fost prezente 
majoritatea «cnaci urildr 
umoristice din țară. Cine
matografia a prezentat 
premiere (ee-j drept, pu
ține) și a reunit în jurul 
mesei ro.tunde scenariști,

asemenea, de observat că 
a sporit realitatea produc
țiilor prezentate. Salonul 
de caricatură are o 
satirică remarcabilă 
aduce valori grafice 
tentice. " 
a scos 
versuri, 
haz și 
socială.
concuiyrul de interpretare 
au apărut .destule for^ia-t 
ții cu programe săifac<>. 
uneori cu inserții de <vui- 
garitalte. tin mare nstmâr 
de bi/igăzi artistice s-au 
înfățișat Cu voioșie •ste

cotă 
și 

au- 
Concursul literar; 

la iveală proză, 
scenete de mafe 
certă implica/ie 
Cu toate .că în

Festivalul „C. 7ănase“

Vaslui, 1982

compe- 
cmulație 
populari, 

mereu cu 
culturale, 
luat fiin

ță o „Bibliotecă a 
rului românesc", 
de acest fel din 
noastră, conservînd cărți, 
manuscrise, publicații, 
discuri și un „Muzeu al 
umorului românesc", cu 
exponate de real interes. 
S-au tipărit antologii .de 
umor .românesc și .univer
sal, s-au .editat culegeri 
de literatură veselă, s-a 
Înființat un teatru .de pă
puși la Vaslui și, mai re
cent, o secție satiric-mu- 
zicaiu a teatrului drama
tic din Bîrlad. Cineclu- 
bul din Huși a început 
să producă filme artistice 
satirice și desene anima
te. Ziarul „Vremea nouă" 
a întemeiat un supliment 
umoristic „Tănase", cu a- 
pariție trimestrială.. Iată 
deci cum o inițiativă lo
cală; într-un centru cu o 
rețea culturală mai re
dusă, poate duce la o fer
tilă expansiune a unui 
gen literar și artistic și 
Ia nașterea unor institu
ții de anvergură națio
nală.

în toamna, lui 1982, 
Festivalul umorului a 
avut cel mai cuprinzător 
și nraj divers pro,gram și 
cea mai marc întindere 
din . istoria lui. Concursu- 

^rile — de creație literară
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ALE UMORULUI
regizori, critici, specta
tori. S-a ținut o intere
santă sesiune de comuni-. 
.cari despre tradiții ale 
literaturii și presei noas
tre umoristice. Un car
naval popular impresio
nant. în piața centrală a 
orașului, desfășurat la lu
mina torțelor, însoțit de 
orchestre, tarafuri, fan
fare, a constituit totodată 
și o defilare de măști, 
costume, obiceiuri chiar 
și episoade din spectaco
le de epocă. Scriitorii 
și artiștii prezenți au ți
nut șezători în paispre
zece orașe și sate ale ju
dețului, primiți fiind cu 
mare bucurie, salutați de 
primari, ascultînd și vă- 
zînd, la rindul lor, crea
ții din acele locuri, care 
nu o dată le-au produs o 
mare incinta.re.

Deci o caracteristică a 
celei de-a șaptea ediții a 
festivalului ar fi că, re
prezentativ pentru lite
ratura și arta veselă a 
întregii țări, s-a întins, in 
același timp, în aproape 
intregul județ. Ar fi. de

nică, tonus critic pronun
țat și în modalități sce
nice atrăgătoare. Au a- 
părut și forme originale 
de intervenție in viața 
colectivelor de muncă, 
prin intermediul paro
diei. colajului de proze 
și poezii, pantomimă. Po
porul ride bine și sanc
ționează caustic neajun
surile, își afirmă punctul 
de vedere sănătos față 
de orice stază apărută in 
procesele de muncă și or
ganizare socială': idealul 
socialist. e cel ăn numele 
căruia își exercită, 
chis

des-
și bărbătește, criți- 

mușcătoare.
toate manifestările 

cultură a umorului, 
cele aproape patru

de 
din 
săptămlni ale acestei am
ple sărbători populare 
de la Vaslui, s-au relevat 
multe talente tinere. E 
simptomatic faptul că 
premiul întîî la toate 
concursurile a fost cuce
rit de tineri, ei practicind 
o ironie modernă, efica
ce, angajîndu-se cu curaj 
și vibrație în comentariul

-

7"
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La Muzeul satului din Capitală, in cadrul expoziției permanente „Creatori 
populari contemporani", s-a deschis o microexpoziție „Ceramica populară 
decorativă de Horezu" - județul Vilcea. Printre cei care expun sint crea
torii populari Stelian Ogrezeanu, Victor Vicșorpanu, Gh. lorga, Ionel Popa 
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satiric. Și in ceea ce am '' 
văzut în localitățile vas- • 
luiene s-au impus in pri
mul rind tinerii. Ansam- 
.blul sătesc „Stejărelul", 
rin care copiii cîntă la in
strumente noi și vechi, 
dansează, interpretează, 
coral, partituri de vir- 
litpzitate. ne-a emoționat 
•profund.

Analiza bogatului și 
■complexului program a- 
rată că unele forme de 
acțiune se dovedesc via
bile și sint potențate, in 
sporirea specificității lor, 
de climatul festivalului. 
Altele par a se perima. 
Va fi nevoie, probabil, 
de găsirea unor modali
tăți care să atragă mai 
mult și mai intens popu
lația — nu numai ca 
spectatoare și beneficiară 
a ceea ce aduc alții — și 
mai ales tineretul vaslu
ian. Unele manifestări 
prea scorțoase s-ar cu
veni mlădiate și . nuan
țate. într-o ambianță ca 
aceea festivalieră, atit 
de degajată. își au locul 
și acțiuni mai destinse, 
la care vasluienii să par
ticipe cu satisfacție și in 
număr foarte mare. E cit
se poate 
tendința 
festivalul 
ceasta

de binevenită 
de a extinde 
in județ : a- 

deseentralizare,
să-i zicem așa. se cuvi- > 
ne să vizeze in primul ; 
rind aportul de persona
litate și inițiativă al ac
tiviștilor culturali, scrii- ; 
torilor și artiștilor din ■ 
Birlad. Huși și din alte 
localități. în sfîrșit, ar fi < 
util ca marele ceț;I 
de interpretare, care i
de obicei patru zile (și j 
nopți), să aducă în com- I 
petiție formații repre
zentative ale județelor, 
alcătuite de comitetele 
județene de cultură și 
educație socialistă, pen
tru a se evita prezentele 
intimplătpare. aleatorii.

Vasluiul s-a dovedit, 
și in 1982. un centru de 
cultură a umorului româ
nesc contemporan. Iar 
din punctul de vedere al 
ospitalității nu cred că 
sint multe locuri în lume 
care să-1 poată concura. 
Ea e atit de largă, și cal
dă. șj romănească. incit 
cine a avut parte de din- 
sa. chiar și o dată, n-o 
uită nicicind.

Valentin SILVESTRU

Remarcabile apariții editoriale
Două apariții edito

riale recente, sub în
semnele Editurii Aca
demici, reprezintă a- 
devărate evenimente 
editoriale.

B Este vorba de pri
mul volum dintr-o se
rie de 14 care vor al
cătui corpusul docu
mentar „Izvoarele răs
coalei lui Horea". O- 
maglind împlinirea a 
două sute de ani de Ia 
marea răscoală țără4- 
nească din anul 178-1, 
această amplă lucrare 
va reuni totalitatea 
mărturiilor istorice re
feritoare la răscoală. 
Corpusul, care apare 
sub redacția acad, 
prof. Stefan Pascu, 
este rodul eforturilor 
Institutului de istorie 
și arheologie din Cluj- 
Napoca, Direcției Ge
nerale și Filialei din 
Cluj-Napoca a Arhi
velor Statului. Acest 
adevărat monument 
national este împărțit 
în 2 serii. Cea dinții 
— „Scria A. Diploma
taria" — va cuprinde, 
in 9 volume, mai mul
te mii de documente si 
acte din arhiva oficia

lităților miniere, a co
mitatelor și guberniu- 
lui transilvan, a mi
nisterului de război 
habsburgic, din arhiva 
comisiei Jankovich, 
însărcinată cu cerceta
rea cauzelor si. desfă
șurării răscoalei. Sînt 
înfățișate in acest ca
dru : atitudinea țăra
nilor. minerilor și bră- 
senimii. poziția oficia
lităților locale și cen
trale. a nobilimii, pro
gramul răscoalei, le
găturile răsculaților 
cit celelalte țări româ
ne. răsunetul interna
țional al răscoalei.

Cea de-a doua serie 
—■ „Seria B. Izvoare 
narative" — va însu
ma. in cinci volume, 
cronici, memorii, scri
sori de epocă referi
toare la răscoală, re
latări ale presei euro
pene. creații folclori
ce. iconografia răs
coalei.

Primul volum, reali
zat de Alexandru 
Neamțu și Costin Fe- 
neșan. cuprinde 329 de 
documente, referitoare 
la ..Premisele răscoa
lei — 1773—1784“.

H Cea dc-a doua â- 
pariție editorială la 
care ne referim este 
volumul I (dintr-o se
rie de 4 volume) din 
lucrarea „Istoria sin
dicii și creației știin
țifice și tehnice româ
nești", elaborată sub 
redacția unui comitet 
alcătuit din acad. loan 
Anton, acad. Ștefan 
Pascu. acad. Cristofor 
Simionescu. acad. Ser
bări Țițeica, prolf. 
George Ciucu. mem
bru corespondent . al 
Academiei, Radu Pan- 
tazi (.secretar).

Primul volum pre
zintă istoria gindirii și 
creației științifice ro
mânești din antichita
te și pină la formarea 
științei moderne, adi
că pină in secolul âl 
XVIII-lea. Apărut sub 
redacția acad. proi. 
Ștefan Pascu. volu
mul este alcătuit din 
patru părți care tra
tează probleme pri
vind raporturile cultu
ră — civilizație și ști-, 
iută — societate.

A. SILVIU
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cinema
între cumpănitul, veșnic treaz 

spirit ardelean și zbuciumata, tera
tologica expresie a unui ins scos 
din rosturile' lui și-a așezat Gheor- 
ghe I'ituț întreaga poezie. O pildui
toare tradiție a liricii transilvane 
de la Coșbuc pină la. Goga sau 
Biaga. adine scufundată în biogra
fia satului, scăldată de mituri de 
sorginte folclorică il leagă pe poet 
de existența copilăriei petrecute 
undeva in ținuturile bihorene. Nu
mai o imaginație a virstei copilă
riei poate transforma faptul banal 
intr-o existență cu dimensiuni cos
mice, dilatind. la tot pasul, sfere
le semantice ale cuvintului. Din a- 
cest motiv, poezia sa, asimilînd ele
mente autobiografice ușor șesizabi- 
lc. le depășește continuu printr-o 
spațializare a sensurilor, o arnbi- 
guizare a înțelesurilor accentuate și 
adoptarea unei simbolistici cu ră
dăcini in cosmogonia populară. 
Gindul poetului umblă pe „valea 
stelelor", urcă pe „muntele Dato
riei". de unde privește „valea soa
relui", sau „cringurile soarelui", e 
dat „de-a dura din munții univer
sului" ca o roata oprită din neîn
treruptă rostogolire doar de „veș
nicul Dor". Aceste elemente țin de 
fundalul unui epos de care poetul 
uzează in modul cel mai liber, ■ de 
preferință insă in latura gravă, cu 
accente pe . riturile străvechi desco
perite ca adevăruri ultime ale vie
ții. Popasul îndelungat al poetului 
in acest univers a pus asupra ver
sului său o pecete distinctă, năs- 
cind o tipologie lirică ce oscilează 
intre mitozofia lirică a lui Biaga și 
simbolismul cernit al lui Bacovia. 
Ca și aceștia. Gheorghe Pitut des
coperă poezia cil mod de existentă 
in latura sa gravă, plină de palpi
tul participării, al asumării unui 
destin.

Poetul se află mereu între pă- 
mint și stele : unul il ține legat, 
celelalte îl cheamă, așa cum se vede 
din motivul luciferic care deschide 
acest volum prin poemul „SIN
GUR", aspirație titanică spre des
prinderea de lumesc sau, mai exact 
spus, la desprinderea lumescului

din firea-lui: ,.Pe valea stelelor / 
trec iar tăcut ?i arborii vorbesc in 
urma mea. / Un punct enorm / iji 
lasă umbra lui de aripi I peste 
lume. / apare rar / ca toga unui ge
niu rău și mare / deasupra mea-vul- 
turul. / Să am acuma funii repezi, / 
Țintite zdravăn jos / sub rădăcini / 
i/i-ncolăcite sus t pe git-ul vulturului 
negru, / cred c-aș simți. / pținj se 
urnește ! c-un zuruit de osii grele 
/ din matca lui pămintul / și-ar 
trece legănat / printre cetăți solare 
! spre alte lumi in neuitare". Poe
tul se află intr-o perpetua călătorie 
intre teluric, ea esență a vieții, și

măntică, atracția spre teluric, spre 
faptul concret al existenței ne dez
văluie un poet pentru care geneza 
are și o obîrșie. una precis locali
zată in satul românesc. Nu-i mai 
puțin adevărat că localizarea ține 
mai mult de domeniul fabulosului: 
„In satul meti fiecare om poves
tește / că strămoșul său / a fost 
împărat ! și soția aceluia / era o 
soție din Dacia veche". Biograficul 
rural șe străvede in acest fabulos 
de poveste în notații aproape pro
zaice : „Numai vara ne mai adu
năm / puterile i sub acoperișul ca
sei din sbt". alături de părinți inia-

Originalitatea 
viziunii lirice*)

*) Gheorghc Pituț : ,Noaptea lu
minată".' Ed. „Albatros", „Cele mai 
frumoa.se poezii".

astral, ca idealitate, năzuință a firii. 
Contrastele atit de izbitoare il a- 
runcă in stări la fel de antinomice: 
motivele se intretaie. se suprapun 
și se despart după o alchimie per
sonală imposibil de. confundat. Sta
rea primordială lirică plutește in
tr-o lumină nocturnă, o lumină pa
radoxală,, neagră, cum ar spune 
Hașdeu. pe un cer de fum brăzdat 
de vulturi. Atmosfera este de În
ceput de lume, poezia genezei fiind 
cultivată cu predilecție. „Fragment 
continuu". „Copiii", „Portret", sau 
..Prima lumină" surprind tocmai 
trecerea de la amorf la starea de 
viețuire. Dialectica devenirii apare 
uneori capricioasă, neineheiată : 
„Om neobișnuit de înalt / cu ochi 
adinciți, / ascunși de lumină, / geo
metrică barbă I căruntă de piatră: 
/ cu o jumătate / a trupului vie / 
și cu cealaltă pe un trunchi. / bine 
cioplit dintr-un brad / trăiește ea 
paznic al muntelui" ; alteori ves
tește nașteri : „Sunt toate muncile 
/ venirii pe lume. J Din acest vii
tor ' mă ascult bijbiind / către 
viată".

Dacă spiritul luciferic. cosmogo
nia genezei țin de o tipologie ro-

ginea casei revenind frecvent. Poe» 
tul revede cu ochii memoriei un 
sat de demult, pierdut in legendă : 
„Cind norji cad / pe dealul satului 
meu ! in Ardeal / și putrezesc bu
tucii rof,.„r / la carul tras de bi
voli, / tata adoarme coasa ' intr-o 
claie de fin, / mama-si îngroapă / 
capul cărunt in fuioare ! de cine- 
pă / să n-o vadă fulgerul / si'1 mic, 
departe, intr-un mare oraș, i in 
podul palmei drepte / sub degetul 
mare / îmi. crește o rană, ■' fără de 
muncă, fără efort, / nici măcar cel 
I de a strînge mina prietenului". 
Imaginea nu-i deloc de pictură gri- 
goț-esciană. ci mai degrabă ține de 
expresionism : „Trăiesc lumini ob
scure / ce dor ca rănile : / casa pă
rinților f clădită lingă vint ! pe 
virful. dealului / manta- și tata / 
etern aplecați pe coase și sape l 
deasupra pământului sterp t și cli
nele nostru răgușit I lingă steaua 
polară".

Memoria copilăriei, deformată 
uneori de vedenii, se asociază cu 
dorul neistovit pentru locurile na
tale. Prin aceasta, Gh. Pituț apar
ține poeziei transilvane cu toate 
virtuțile ei, dar și cu unele mo

mente de exagerare, de cultivare a 
unei dezrădăcinări care nu se aco
peră întotdeauna poetic. Tocmai de 
aceea cind dprul de sat devine 
mărturie, spirit activ, poezia se 
înalță puternică, vizionară : „Nu 
pun dispreț, nicicind pe ninie f dar 
eu îmi părtinesc poporul, / oricum 
ar fi — el e izvorul / $i steaua fixă 
de vechime; // el a slujit o albăs- 
trime / ce colorează viitorul / c-un 
fel mai cosmic in decorul l vieții. 
popoarelor sublime, H I„a noi un om 
e ca o casă, / pe deal o casă-i ca o 
țară ! Și țara seamănă c-o masă II 
a cerului înalt de vară, / unde lu
ceafărul coboară I să-si ia lucirea 
ne-nteleasă".

Hărăzit din naștere.-, după spusele 
lui, ...soarelui și nopții deopotrivă", 
poetul cunoaște treptat un lent „dar 
evident proces de calmare a răs
colirilor interioare, de potolire a 
forțelor demonice. Faptul de cul
tură se inserează tot mai adînc in 
plasma lirismului. Ciclurile „Nouă 
ofrande la Sfinx- și, mai cu seamă, 
„Rame de toamnă" ne aduc eflu
viile unei bucolici meditative, a- 
propiate de peisajul pillatian. In
fuzia de cultură face poezia mai 
abstractă și deopotrivă mai tem
perată, mai atentă la organizarea 
formală. Predomină poezia cu for
mă fixii, sonetul închide in el cu
getări și aforisme legate nu o dată 
de Sentimentul erotic : „Mai lung e 
timpul ca. norocul / și-un fel de-a 
fi e și mai lung / de metaclește 
sau de strung / ce macină din timp 
și locul H ...Dar eu i.mi spun că 
de-am avut / norocul să privesc o 
dată / in ochii tăi pierdut si mut 
II mi-arn fericit viața toată / și-n 
cer poate că s-a născut / atunci o 
stea nevinovată". Up ușor ton ro
manțios ne dovedește că spiritul 
poetic minat de aspirații contradic
torii și-a potolit setea de înalt și 
gustă tot mai mult din fructele te
restre. prin nimic mai prejos, ale 
omenescului obișnuit. „Noaptea lu
minată" închide o vîrstă și lasă 
deschis un drum al unui poet care
și-g dovedit deopotrivă originalita
tea viziunii și .registrul variat al 
disponibilităților lirice.

EnsII VASILESCU

PROGBAMUL l
15,00 Tejex
15,05 Școala satului — școală pentru sat. 

Practica agricolă în liceele agro
industriale

15.30 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

15,45 Emisiune în limba germană.
17,40 Rezultatele tragerii Loto
17,50 îOOl de seri
13,00 închiderea programului
20,00 ’l’elcjurnal ES Actualitatea econo

mică. Pentru înfăptuirea hotărirl- 
lor recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R.

20.20 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane

20,45 Film artistic : „Aisbergul'-. Pro
ducție a studiourilor din R.P. Un
gară. Premieră pe țară

21,35 Dezbateri culturale
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2 V
■)

15,00 Telex
15,05 Pagini clin istoria teatrului româ

nesc. „Scrisoare către un actor 
trist". Prezintă Radu Beligan

15.50 Pași de vjață lungă
.1.6,20 Varietăți... varietăți
17.20 Viata economică a capitalei
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal 0 Actualitatea econo

mică. Pentru înfăptuirea hotâriri- 
lor ‘ recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R.

20.20 Concertul Filarmonicii din Cluj- 
Napoca. Transmisiune directă de 
la Ateneul Român

22.00 Telejurnal

e Pădurea nebună : MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; .18;
20.15, MODERN (23 71 01) - 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,13.
S Așteptînd un tren : BUZEȘTI 
(50 43 53) — 15,30; 17.30; 19,30.
32 Un saltimbanc la Polul Nord : 
LIRA (317171) — 15,30: 18; 20. TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1*4;
20.15.
B Femeia din Ursa Mare : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 1.8: 
20, COSMOS (27 54 95) — 13,13; 15.30;
17,45; 20.
0 Prietenii copilăriei mele : COSMOS
— 9; 11.
0 Program do desene animate pentru 
copii — 14; Cine iubește și lasă — 
15,30; 17,30; 19,30; VIITORUL (11 43 03).
H Clinele electronic — 9; 11.15; Alo, 
aterizează străbunica î — 13,30; 15,45; 
18; 20 ! TIMPURI NOI (15 6110).
fi întîlnlreâ : ARTA (213186) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
fi Nea Mătin miliardar: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 13; 20.
fi Oglinda spartă — 10: 12: 14; 16: 
20; ini om trăind in viitor ■— 18: STU
DIO (59 53 15).
SI Margarete pentru castelană : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30:
16: 18; 20.
fi Dragoste la prima vedere : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11.15; 13,30; 15.43; 
18; 20.
fi Cavalerii teutoni: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,15; 15.45: 19, EXCELSIOR
(63 49 45) — 9; 12,30; 16; 19,30.
fi Condurul și trandafirul — 9; 12: 
15; Unde-i generalul — 17,45; 19,45 :
DOINA (16 35 38).
HI Valentina — 18; Cei șapte fantas

tici — 15,30; 20: “ DRUMUL SARLI 
(31 23 13).
EJ Curcubeul celor șapte speranțe : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19.30.
S Minorii ; COTROCENI (49 43 48) — 
14; 16.
fi O fată fericită : COTROCENI — 18; 
2D. FLACARA (20 33 40) — 15,30 ; 17.30;
19.30.
tS Lanțul amintirilor — 11; Pirații
secolului XX — 13; 17.15; 19,30 :
POPULAR (35 15 17).
E Tess : SCALA (11 03 72) — 9; 12,30; 
16; 19.30.
£3 Infernul din zgîrie-nori î LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45 ; 11,30; 14,15; 
17; 19,15.
13 Cele patru zile ale orașului 
Neapole Î CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.
£2 Piedone Africanul : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11.30; 14.15; 17; 19.30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9.15; 12,30;
16,30; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,30: 14,15; 17: 19.30.
S Antoniu și Cleopatra : FESTIVAL 
(15 63 8*1) —9; 12; 16; 19.
EI Provocarea dragonului : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9: 11,15: 13,30; 15.45:18; 20. 
fi I se spunea „Buldozerul*' : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13.30; 13.45; 18; 
20,15, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
gj Bunul meu vecin Sam : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 13; 16; 19.15.
fi Noi aventuri pe vasul Poseidon ; 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,3Q; 19.30, 
FLAMURA (35 77 12) - 9; 11,15: 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
fi Salutări profesorului: FLOREASCA 
(33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30; 17,45: 20. 
fi Sphinx: AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
fi Cursa infernală: MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 15,30;
15,45; 18; 20,15.
El Lanțul amintirilor : MUNCA
(21 50 97) — 9; 12; 16; 19.

teatre
Hi Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 19.
fi Filarmonica ,, George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic susținut de Filarmonica din 
Cluj-Napoca. Dirijor : Cristian Man- 
deal. Soljst. ; Ștefan Ruha — 19,30.

0 Opera Română (13 18 57) : Coppelia 
— 18.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala ScWțu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 L6) : Furtuna — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Doi 
pe un balansoar — 20.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito ? — 
19,30; (sala Studio) : Pensiunea doam
nei Olimpia — 19.

• fi Circul București (11 Ol 20) : Zoo* 
circ — 19.30.

fi Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la aceeași 
vîrstă ~ 19,30.
E Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăriase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tâ- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 53 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
J3 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 19.83 Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 20.
£3 Teatrul „Țăndărică** (15 23 77) : Bu- 
Aii — 17; (sala Teatrului „Ion Vast- 
lescu**) : încotro, căluțulc ? — 17.

frumoa.se
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului spaniol, al guvernului și al meu personal, primiți, 
domnule președinte, sincerele mele mulțumiri pentru felicitările transmise 
cu ocazia sărbătorii naționale a Spaniei.

Adresez urări de fericire personală Excelenței Voastre și de prosperitate 
poporului roman prieten.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Planul și angajamentele - exemplar îndeplinitei TELEGRAME EXTERNE
Deschiderea Congresului Partidului

Cronica
Joi, la Galați au început lucrările 

Simpozionului național de hidrodi- 
namică navală și m paralel lucrări
le Colocviului național de mecanica 
fluidelor și aplicațiile ei tehnice — 
la care participă cadre universitare 
și tehnice, alți specialiști in materie 
din Întreaga țară — manifestări or
ganizate sub egida Societății de ști
ințe matematice din România, de 
Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru con
strucții navale Galați în colaborare 
cu universitatea din localitate.

★
' în zilele de 20—21 octombrie a.c„ 
la. Mamaia s-a desfășurat o consfă
tuire pe țară, organizată de Ministe
rul Energiei Electrice, cu tema ; 
,.Reducerea consumului tehnologic 
de energie electrică și creșterea si
guranței in funcționarea rețelelor 
electrice".

Participanții la consfătuire, peste 
100 de specialiști. ingineri, proiec- 
tanți, electroniști, automatlști și eco
nomiști din întreaga țară, au dezbă
tut — pe baza unor comunicări și 
referate prezentate — probleme pri
vind economisirea pe toate căile a 
energiei electrice, aspecte ale func
ționarii sistemului național de trans- 
p'.... .f și distribuție a energiei elec
trice, noi căi și soluții menite să

Simpozion cu tema „Raporturi culturale, 
literare și lingvistice româno-iugoslave“

La Casa universitarilor din Bucu
rești au început, joi, lucrările sim
pozionului româno-iugoslav cu tema 
..Raporturi culturale. literare și 
lingvistice româno-iugoslave".

Manifestarea, organizată de Uni
versitatea din București -- Faculta
tea de limbi și literaturi străine, 
reunește cadre didactice, cercetători 
științifici și studenți de la universi
tățile din București, Cluj-Napoca, 
Iași, Timișoara și Craiova, precum

De la
Fără să constituie prin el însuși 

un scop in sine, procesul de econo
misire este o cale eficientă, prțn 
care populația iși dozează intr-o 
măsură din ce în ce mai mare, uti
lizarea in timp a veniturilor sale 
bănești in vederea diversificării 
consumului și orientării spre procu
rarea de bunuri de valoare mare și 
de folosință îndelungată — con
struirea de locuințe proprietate per
sonală, cumpărarea de autoturisme, 
mobilă, obiecte tehnice casnice etc.

O formă practică de economisire 
a banilor ih vederea realizării unor 
asemenea obiective o constituie de
punerile la C.E.C. pe bază de con- 
sUnțămint scris prin virament. In 
prezent, sute de mii de depunători 
folosesc lună de lună această for
mă avantajoasă de econpmisire.

Consimțămintele se dau pe for
mulare puse la dispoziția depunăto
rilor de către unitățile C.E.C. sau 
de către ghișeul C.E.C. de la între
prinderea sau instituția unde lu
crează solicitatorii- Prin aceste con- 
simțămlnte. depunătorii solicită 
unității unde lucrează să li se de
pună la C.E.C. lunar sau chenzinal 

zilei
conducă la reducerea consumurilor 
tehnologice de energie electrică.

★
Suita manifestărilor ce marchează 

în țara noastră „Ziua Națiunilor 
Unite" si „Săptămina internațională 
a dezarmării" a fost inaugurată, joi 
dimineață, de intilnirea directorului 
Centrului de informare al O.N.U. la 
București, Abdel Salam Dajani. cu 
pionieri din toate sectoarele Capi
talei.

în' cadrul întîlnirii, găzduită de 
Casa pionierilor și șoimilor patriei, 
au l'ost prezentate principalele acti
vități desfășurate de copiii bucu- 
reșteni in domeniul creației tehnico- 
stiințifice. cultural-artistice și spor
tive. precum și in cadrul cercului 
UNICEF.

Cu această ocazie a fost deschisă 
expoziția cercului de ceramică, cu- 
prinzind cele mai valoroase lucrări 
executate de copii.

★ .
Joi seara, navâ-școală „ARIS", 

aparținînd Marinei militare grecești, 
cai;e a efectuat o vizită in portul 
Constanța, a părăsit apele teritoriale 
românești.

Pe timpul cit s-au aflat în țara 
noastră, membrii echipajului au vizi
tat monumente istorice și obiective 
cult.ural-turistice din municipiul 
Constanța și de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

(Agerpres)

și de la cele din Belgrad, Novi Sad. 
Zagreb și Skoplje.

La festivitatea inaugurală au luat 
cuvîntul prof. dr. Paul Miclău, pre
ședintele Comitetului de organizare 
a simpozionului, prof. dr. Dumitru 
Chițoran, prorector al Universității 
din București, și prof. dr. Jovan De
retic. decanul Facultății de filologie 
din Belgrad.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpers)

C.E.C.
suma dorită din retribuția pe care 
o primesc.

Depunerile pe bază de consimță- 
mint scris se pot efectua după do
rința depunătorilor pe următoarele 
instrumente de economisire : libre
tul de economii pu dobindă, libretul 
de economii cu ciștiguri și cel cu 
dobindă și ciștiguri, libretul de 
economii pentru turism, libretul de 
economii pentru cumpărare de lo
cuințe proprietate personală, libre
tul de economii cu dobindă- și ciș
tiguri în autoturisme, precum și in 
Contul curent personal.

Depunătorii prin consimțămint 
scris beneficiază de toate drepturi
le și avantajele oferite de C.E.C., 
cum ar fi garanția statului asupra 
sumelor depuse, păstrarea secretu
lui asupra numelui și operațiilor 
efectuate, acordarea de dobînzi și 
ciștiguri. imprescriptibilitatea sume
lor păstrate la C.E.C. și altele.

Titularii instrumentelor de econo
misire, cit și împuterniciții acestora 
și alte persoane stabilite de titulari, 
pot dispune oricind de sumele de
puse spre păstrare la C.E.C., ca și 
asupra dobînzilor și ciștigurilor.

Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe trei trimestre clin acest an de către colective fruntașe de oa
meni ai muncii din intreprinderi industriale, transporturi și comerț, 
precum și din centrale industriale.

Potrivit punctajului generat stabilit pe baza nivelului de realizare 
a planului la indicatorii prevâzuți în criteriile de organizare a între
cerii socialiste, la sfirșitul lunii 
situează :

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

$1 EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 617,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,3 la sută Ia 
volumul fizic la forajul cu sonde
ze, 7,1 la sută la volumul fizic la 
lucrările miniere, 7 la sută la vi
teza medie de lucru la forajul cu 
sondeze, 16,3 la sută la volumul 
lucrărilor geologice, 16,9 la sută la 
volumul producției normate pe o 
persoană ; cheltuielile la 1 000 lei 
lucrări geologice au fost mai mici 
cu 1.6 la sută decît cele planificate.'

Locul II : Întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ma
ramureș.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Banatul.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : întreprinderea de apa

rate și utilaj pentru cercetare 
București cu 810,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția fizică, 8,3 la sută la pro- 
ducția-marfă vindutâ și încasată,
3.5 la sută la beneficii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția netă, export și la pro
ductivitatea muncii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici cu 10,4 la sută decît 
cele normate, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 7.5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că Sadu, județul Gorj.

Locul III : Fabrica de prelucrări 
mecanice și confecții metalice Ro
șiori de Vede, județul Teleorman.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese 

de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare cu 880,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,6 la sută la pro
ducția netă, 3,3 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată, 3,6 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la export și beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici cu
2.9 la sută decît cele planificate, 
iar cele materiale cu 3.3 ia sută.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție Industrială pentru construc
ții căi ferate ,.Harghita“-M:ercurea 
Ciuc.

Locul III :.întreprinderea meca
nică â agriculturii și. industriei a- 
limentare Botoșani.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIBRE SI FIRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE 
Locul I : Combinatul de fibre sin

tetice Iași cu 549 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9.1 la sută la pro
ducția netă. 4.3 la sută la producția 
fizică, 4.4 la șută.]a producția-mar- 
fă vindută și incasâtă, 9,2 la sută 
la productivitatea! muncii. 19 la su
tă la beneficei'cheltuielile totale 
la 1 OOO lei proddeție-marfă au fo?t 
mai mici cu 2-la sută decît cele 
planificate, iar cele materiale cu l 
ia sută : consumurile de energic

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mupeii, 
costurile de producție și bene
ficiile sini calculați pe opt luni'. 

septembrie *), pe primele locuri se

electrică și combustibili au fost mai 
mici cu 2,6 la sută decit cele nor- 
mațe.

Locul II : Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, județul Neamț.

Locul III : Combinatul de fibre 
artificiale Brăila.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Suceava cu 545,7 puncte.
. Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția netă, 10,9 la sută la export,
4,9 la sută la producția fizică, 6 la 
sută la producțiâ-marfă vindută . și 
încasată, 5.3 la sută la productivi
tatea muncii, 14,8 la sută la bene
ficii și la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; unitatea s-a încadrat 
în nivelul planificat al, cheltuielilor 
totale și materiale la 1 000 lei pro
ducție-marfă ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost 
mai mici decit cele normate cu 1

întreprinderi fruntașe 
pe 9 luni ale anului

la sută, iar cele de energie electri
ca și combustibili cu 9,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Baia Mare.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Bacău.

ÎN INDUSTRIA BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locui I : întreprinderea de bere 
București cu 1127,4 puncte.

Principalii, indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,5 la sută la
producția fizică. 6,5 la sută la pro- 
ducția-marfă vindutâ și încasată.
29.8 la sută la productivitatea mun
cii, 20,2 la sută la livrări la fondul

'pieței ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă și 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici cu 18,2 la sută decit cele pla
nificate, iar cele materiale cu 17,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de spirt 
Ozun, județul Covasna.

Locul III : întreprinderea pentru- 
cultura și fermentarea tutunului 
Urziceni, județul Ialomița.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Tg. Jiu cu 326 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul. 
12,1 la sută la producția proprie.
24.9 Ia sută la beneficii, 5,3 la sută 
la volumul desfacerilor de mărfuri 
pe un lucrător ; cheltuielile de cir
culație Ia 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici cu 12,7 la sută decit cele 
planificate, iar nivelul fondului de 
retribuire la 1 000 lei desfacere cu 
3,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Satu Mare.
„Locul III ; întreprinderea de ali

mentație publică Alba lulia.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bacău 
cu 756,1 puncte.

Unitatea a depășit sarcinile de 
plan privind volumul de desfacere 

prin depozit cu 6.1 la sută ; depă
șiri importante ale planului au fost 
obținute la preluarea stocurilor dis
ponibile, beneficii și' la mărfuri în
cărcate și expediate mecanizat 
cheltuielile de circulație la 1 000 
lei desfacere au fost mai mici cu
3.6 la. sută decît cele planificate.

Locul II : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Neamț.

Locul III : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Satu 
Mare.
INDUSTRIA METALURGICA — 

CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov cu 320,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
foșt depășiți cu: 11,7‘la sută la 
producția netă. 5,6 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
8,4 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1000 lei producție-marfă 
au fost mai mici cu 1,3 la sută decit 
cele planificate, iar cele materiale 
cu 1,5 la sută.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 

ELECTRONICA 
ȘI ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București cu 
353.8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,1 la sută la pro
ducția netă, 5.6 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 6,5 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri importante de plan au fost 
obținute la expoi’t și beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale, precum și cele de ener
gie electrică și combustibili au fost 
mai miei cu 1,3 la sută decit cele 
normate.

Locul II : Centrala industrială de 
echipamente de telecomunicații și 
automatizări București.

INDUSTRIA CHIMICA
Locui I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică cu 543,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu ■ ,10.4 la sută la
producția netă. 11,7 la sută la pro
ducția fizică. 5.1 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată, 5.9 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la export și beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 009 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici cu
3.6 la sută decît cele planificate, 
iar cele materiale cu 4.4 la sută.

ECONOMIA FORESTIERA SI 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb București cu 495.3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2..3 la sută la pro
ducția netă, 4,2 la sută la export. 
8,1 la sută la producția fizică. 2.7 
la sută la productivitatea muncii,
1.9 la sută la beneficii: consumu
rile de materii pr’me și materia'e 
au fost mai mici cu 6.6 la sută 
decit cele planificate, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
0,4 la sută.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei bum

bacului București, cu 188 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 0.4 ia sută ia pro
ducția netă. 3 la sută la export. 0.7 
la sută la producția-marfă vindută 
și încasată, 0.3 la sută la producti
vitatea muncii, 8.1 la sută la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; consu
murile de materii prime și materi
ale au fost mai mici cu 0.3 la sută 
decît cele normate, iar cele de e- 
nergie electrică și combustibili cu 
0,9 la sută.

Locul II : Centrala industriei mă
tăsii, inului și cinepii București.

Locul HI : Centrala industriei 
tricotajelor București.

(Agerpres)

Revoluționar
DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). 

— La Dar es Salaam s-au deschis 
lucrările celui de-al V-lea Congres 
al Partidului Revoluționar din Tan
zania, la care participă aproximativ 
2 000 de delegați din întreaga țară, 
precum și reprezentanți ai unor 
partide de peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de Maxim Berghianu, 
membru al C.C. al P.C.R.

Raportul la congres a fost pre
zentat de Julius Nyerere, președinte
le Partidului Revoluționar, șeful sta-

R. P. POLONĂ

Însemnate realizări ale oamenilor muncii 
din industriile minieră și energetică

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Oa
menii muncii polonezi răspund prin 
eforturi susținute, în domeniile in 
care jși desfășoară activitatea, che
mării de a face totul pentru redre
sarea economiei, pentru revenirea la 
normal în toate sectoarele vieții eco
nomice. Presa, radioul și televiziunea 
continuă să facă cunoscute realizări
le obținute de colectivele de oameni 
ai muncii din industriile minieră și 
energetică. în cursul lunii septem
brie ei au obținut producții sporite. 
La minele de huilă din diferite re
giuni ale țării — relatează agenția 
P.A.P. ■— au fost extrase, în cursul 
lunii septembrie, 15.9 milioane tone 
de cărbune, cu două milioane mai 
mult față de perioada respectivă a 
anului trecut. De la inceputul anu
lui, colectivele minelor de huilă au 
livrat economiei naționale 142,5 mi
lioane tone de cărbune, depășind cu 
20 milioane de tone nivelul extrac
ției din 1981.

Ca urmare a creșterii producției de 
cărbune — adaugă agenția P.Ă.P. — 
R. P. Polonă a exportat, în primeie

LOCUL NATAL - ȘANTIERUL
(Urmare din pag. I)
venit aici și s-au așe
zat, statornic, cu soții
le și copiii, pentru opt 
sau zece ani. Și pri- 
mul lucru pe care 
l-au făcut, ca buni 
gospodari, și-au con
struit case și, odată .cu 
ele, școala unde copiii 
lor iși vor lumina 
mințile și Se vor pre
găti pentru viață. Ma
rea majoritate a învă
țătoarelor și profesoa
relor din școală sint 
soții ale constructori
lor și au urmat și ele 
șantierul venind de pe 
Valea Frumoasei, să 
continue, cu aceeași 
dăruire, activitatea de 
instruire și educare a 
elevilor din colonie. 
Mulți dintre aceștia 
vor deven i, desigur, 
constructori de hidro
centrale. uimind des
tinul eroic, aspru și 
bărbătesc al părinților 
lor. Privindu-le obra
jii sănătoși de copii 
trăfți în mijlocul na
turii și ochii iscoditori 
și inteligenți, mă gîn- 
dcam că locul natal al 
lor este șantierul unde

lucrează părinții lor,' 
că în curlnd extraor
dinara vale a Bistrei 
Mărului va deveni lo
cul cel mai iubit, lo
cul copilăriei și tine
reții lor. Și mă mai 
gindeam că ei. copiii 
aceștia, crescind chiar 
in mijlocul clocotului 
fierbinte al muncii, 
vor ști, mai mult de
cit alții, să cinstească 
munca, șă se dăruias
că ei.

Regizoarea care con
ducea echipa de fil
mare ■ la șantierul vii
toarei hidrocentrale 
mi-a mărturisit că a 
rămas de-a dreptul 
uimită cind, cu o zi 
înainte, in curtea șco
lii, denivelată și plină 
de gropi, țin adevărat 
șantier. basculantele 
cu pietriș așteptau la 
rind pentru a fi des
cărcate, iar toată 
curtea era plină de 
bărbați, femei și co
pii, dar mai ales de 
copii, care descărnau 
și nivelau pietrișul 
pentru ca a doua zi, 
la 15 septembrie, 
curtea școlii . să fie 
.ireproșabil amenajată

din Tanzania
tului tanzanian. Documentul face o 
analiză a situației economice și poli
tice interne, precum și a Situației in
ternaționale. Raportorul a subliniat 
că Tanzania va acționa și de acum 
încolo in sprijinul mișcărilor de eli
berare națională de pe continent, al 
mișcării de nealiniere, militind activ 
pentru lichidarea vestigiilor colonia
lismului și rasismului în Africa. 
Partidul și guvernul tanzanian — se 
arată in raport — vor promova o 
politică de extindere a relațiilor de 
prietenie cu toate statele lumii.

nouă luni ale anului în curs, 20,6 mi
lioane tone de cărbune, realizindu-se 
o creștere de 7,5 milioane tone de 
cărbune comparativ cu perioada si
milară a anului precedent.

Rezultate bune au obținut, de ase
menea, și colectivele de la minele 
de cărbune brun, care, de la începu
tul acestui an, au extras 26,8 milioa
ne tone.

Potrivit sarcinilor de plan, este 
prevăzut ca, în 1982, capacitatea de 
producție a minelor de huilă să 
crească zilnic cu 17 900 tone, iar a 
minelor de cărbune brun să sporeas
că, in cursul anului, cu 2,5 milioane 
tone.

în domeniul energeticii se prevede 
ca, pină la finele anului 1982, lâ cen
tralele și termocentralele electrice 
Să fie date in exploatare blocuri 
energetice cu o putere instalată de 
1 430 MW, fapt care va contribui la 
soluționarea unor probleme legate de 
mai buna satisfacere a necesităților 
de energie electrică ale economiei 
naționale.

pentru inceperea nou
lui an de învățămînt.

Directoarea școlii 
mi-a spus că, ince- 
pind cu anul școlar 
1983—1984, la .școala 
din coldnia Poiana 
Mărului va lua ființă 
și treapta 1 de liceu, 
pentru ca elevii să în
vețe și să muncească 
in cadrul activităților’ 
practice, alături de 
părinți, să se maturi
zeze in atmosfera Să
nătoasă de muncă a 
șantierului și, de ce 
nu, să contribuie și ei, 
pe măsura puterilor 
lor. la construcția ba
rajului. Iar la sfirșitul 
clasei a X-a mulți 
dintre absolvenți se 
vor incadra in pro
ducție aici, chiar la 
șantierul care crește 
sub ochii lor.

Am avut aici senti
mentul clar că mă 
aflu în mijlocul' unei 
familii harnice Și pri
mitoare, care â adus 
argumente concrete și 
impresionante, pledind 
pentru răspundere si 
siguranță in forța o- 
mului, în puterea co
lectivului.

• SPORT @ SPORT e SPORT ® SPORT
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Depozitul - magazin, o formă nouă 
de desfacere a mărfurilor

Depozit, dar și magazin. Iată o 
nouă modalitate de prezentare și 
desfacere ă mărfurilor către popu
lație. pe care comerțul nostru de 
stat a adoptat-o de curlnd. Astfel, 
in depozitele din <&rtierul Militari, 
din București, funcționează mai 
multe asemenea unități comerciale, 
amenajate cu mijloace și forțe pro
prii prin reorganizarea spațiului de 
păstrare a mărfurilor. întreprinde
rea de comerț cu ridicata textile- 
incălțăminte a deschis pe strada 
Valea Cascadelor 21—23 un magazin 
de prezentare și desfacere a trico
tajelor, . confecțiilor, încălțămintei. 
Fiind chiar alături de baza de apro
vizionare cu produse furnizate de 
întreprinderi de profil din întreaga 
tară, acest magazin dispune de un 
mare volum de mărfuri, intr-o 
structură sortimentală bogată. In 
asemenea condiții, dispare o verigă 
comercială intermediară, se elimină 
transporturile, încărcările și descăr
cările suplimentare, crește viteza de 
circulație a mărfurilor și se asigură 
o mai mare mobilitate și suplețe a 
aprovizionării populației.
- O caracteristică a acestui nou tip 
de depozit-magazin, care interesea
ză publicul cumpărător, este adap
tarea „din mers" la cerințele de 
sezon. Intrucit noutățile apar aici 
cu prioritate, magazinul-depozit are 
și un rol de testare a produselor.

Un alt depozit-magazin s-a des- 
; chis In Bd- Emil Bodnaraș 84 de 
X_______________________________

către întreprinderea de comerț, cu 
ridicata met.a|o-chlmice. Este un 
magazin de prezentare și desfacere 
a produselor chimice destinate uzu
lui casnic, a articolelor de papetărle 
și jucăriilor. Sala de vinzare. cu o 
suprafață utilă de 2100 metri pă
țeați. riguros și gospodărește com
partimentată pe categorii de produ
se, către care cumpărătorul este 
ghidat, de mari panouri amplasate 
la vedere, oferă circa 1 800 de ar
ticole. Rafturile superioare servesc 
drept depozit, de unde se comple
tează și improspătează in flux con
tinuu necesarul de marfă. Expune
rea directă, sistemul de desfacere 
cu autoservire, exceptind raioanele 
cu jucării mecanice, unde se simte 
nevoia.unui vînzător pentru contro
lul mecanismelor, ca și pe acel cu 
articole de papetărie, destinate pro- 
iectanților,. se bucură de aprecierea 
cumpărătorului care ține să cerce
teze fiecare produs, să-și aleagă pe 
îndelete ce-1 interesează, în întim- 
pinarea deschiderii anului școlar, 
lucrătorii magazinului au alcătuit 
seturi cu rechizite, iar in aurind 
vor incepe pregătirile in vederea 
sărbătorilor de iarnă.

în aceeași zonă, I.C.L. Mobila a 
amenajat pe mai mult de jumătate 
din spațiul său de primire-sortare 
și depozitare a mobilei, care mă
soară circa 15 000 metri pătrați. un 
imens magazin-expoziție. l’rin stră
dania noului șef de unitate, Valeriu

Gheonea, care a restructurat tot 
acest spațiu, reorganizind și pe cel 
de desfacere, existent aici de mai 
mulți ani, întregul volum de marfă 
este oferit spre vinzare. în sala de 
expoziție sint prezentate cite 20—30 
de garnituri complete din fiecare 
grupă de marfă — dormitoare, ca
mere'de zi și sufragerii, mobilă de 
hol, biblioteci, bucătării ș.a. în de
pozit, unde mobila era pină nu 
demult îngrămădită de-a valma, ea 
a l'ost sortată și așezată în așa fel 
incit, cumpărătorul iși poate alege 
garnitura dorită in funcție de desen, 
poziția coloristică a' stofelor etc. 
L-am întrebat pe șeful unității ce 
alte înlesniri aduce cumpărătorilor 
depozitul-magazin :

— Posibilitatea cumpărării unor 
piese separate dintr-o garnitură sau 
alta reprezintă un avantaj rar sau 
deloc intilnit in alte unități de des
facere a mobilei. Spre deosebire de 
precomandă, cind se mal intimplă, 
de exemplu, ca tapiseria să nu co
respundă cu ceea ce a comandat 
clientul, la magazinul-depozit mar- 
la se alege pe loc, dintr-un stoc 
care se reinnoiește permanent, și 
este livrată prompt la domiciliu 
printr-un sistem service care in
clude. atit transportul cu mijloacele 
magazinului, cit și montarea mobi
lei, la cerere. Unitatea dispune de 
personal consultant calificat, la care 
se poate apela oricind pentru un 
sfat și găsirea mobilei dorite. Tot

odată, magazinul-depozit permite 
studierea cererii, urmărirea struc
turii vînzărilor,' orientînd deopo
trivă producția și desfacerea măr
furilor.

Toate aceste unități, amenajate 
în spații deja construite, cu inves
tiție de talent, pricepere și bună 
gospodărire, alcătuiesc o întinsă 
platformă comercială.

Magazine similare s-au mai des
chis atit în București, cit și in alte 
orașe mari din țară. Tot întreprin
derea de comerț cu ridicata textile- 
încălțăminte din București a orga
nizat in depozitul său din fitri Oițe
lor 7—9 (lingă podul Șerban Vodă) 
o unitate cu articole de galanterie 
pentru femei și bărbați, articole de 
mercerie și pasmanterie. La rindul 
său. întreprinderea de comerț cu 
ridicata pentru produse metalo-chi-

mice a destinat fostul său depozit 
in suprafață de 1 600 metri pătrați, 
aflat pe Șoseaua Viilor, colț cu 
Șoseaua Sălaj, pentru desfacerea 
articolelor electrocasnice, de menaj 
din sticlă, porțelan, faianță și pen
tru desfacerea articolelor mărunte, 
de uz casnic. La Cluj-Napoca, Ora
dea. Craiova, Galați, Baia Mare, 
Pitești, Timișoara. Constanța. Iași, 
Bacău s-au înființat, de aseme
nea. magazine în depozite de 
mărfuri. Prin aceasta, , spațiile de 
comercializare a mărfurilor s-au 
mărit pe întreaga, țară cu circa 
50 000 mp. urmînd' să ajungă pină 
la sfirșitul anului la aproape 70 000 
mp. fapt ce contribuie la mai buna 
organizare și structurare a fețelei 
comerciale, la aprovizionarea lot 
mai bună a populației.

Gabriela BONDOC

ÎN „CUPA U.E.F

O frumoasă victorie
La Dublin s-a desfășurat, aseară 

primul meci din turul al doilea al 
competiției europene de fotbal 
„Cupa U.E.F.A.". dintre echipele 
Shamrock Rovers și Universitatea 
Craiova,

,A.“ LA FOTBAL

a Universității Craiova
Fotbaliștii români au repurtat o 

frumoasă victorie, reușind să ciștige 
cu 2—0. prin golurile marcate de 
Irimescu (min. 5) și BalaOi (min. 59). 
Partida retur va avea Ioc Ia 3 noiem
brie. la Craiova.

în cîteva
• Cu prilejul concursului sportiv de 

haltere al armatelor prietene, desfă
șurat la Varșovia, reprezentanții clu
bului Steaua București ap cucerit 
locul iutii la patru categorii prin 
Mircea Tuli (hațeg. 60 kg). Dragomir 
Cioroșlan (categ. 75 kg), Petre Du
mitru (categ. 82 kg), c\i un nou re
cord național 158 kg la' stilul smuls, 
și Vasile Groapă (categ. 90 kg). In 
total halterofilii români au cucerit 
7 medalii de aur, 3 de argint și 7 de 
bronz.
• între 30 octombrie și 16 noiem

brie orașul elvețian Lucerna va găz
dui Olimpiada de șah — ediția a 25-a 
la masculin și ediția a 10-a la 
feminin.

La competiția feminină s-au în
scris 56 echipe. La edițiile anterioa
re, șahistele românce au cucerit de 
patru ori titlul de vicecampioane 
olimpice, clasindu-se pe locul II la 
Emmen (Olanda) — 1957, Oberhausen 
(R. F. Germania) — 1966, Skoplje 
(Iugoslavia) — 1972 și Medellin (Co
lumbia) — 1974. L<1 actuala ediție 
echipa României este formată din 
marile maestre Margareta Mureșan, 
recenta cișrigătoare a turneului in
terzonal de la Tbilisi, și Marina Po- 
gorevici. maestrele Dana Nuțu-Te- 
reșcenco și Elisabeța Polihroniade.

Turneul masculin va reuni 34 de

rînduii
echipe. Selecționata țării noastre va 
fi alcătuită din marii maeștri Florin 
Gheorghiu, Mihai Șubâ, Victor Cio- 
ciltea și maeștrii internaționali Mi
hai Ghindă, Valentin Stoica și Ovi- 
diu Foișor.

Ambele turnee se vor desfășura in 
„sistem elvețian", în 14 runde.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 22 

octombrie, ora 20 — 25 octombrie, ora 
20. în țatâ : Vremea va continua să se 
încălzească ușor. Cerul va fi variabil. 
Precipitații izolate, sub formă de bur
niță și plotiie. vor cădea îndeosebi in 
regiunile nordice. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborîtc în primele nopți, iar cele 
maxime între 12 și 22 de grade. Dimi
neața și seara se va produce ceață. 
Brumă locală în primele nopți. în 
București s Vremea va continua să se 
încălzească ușor. Cerul va fi variabil, 
favorabil burniței sau ploii slabe în a 
doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla în general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 5 
grade, iar cele maxime între 17 și 20 
de grade. Dimineața șl seara se va pro
duce ceafă. (Ileana Miliăilă, meteoro
log de serviciu).

• CONDUCTORI DIN 
PULBERE. Pentru a rezolva 
problema ruperii frecvente a 
firelor electrice din cupru. în
deosebi in zonele de coastă, 
unde acestea se oxidează mult 
mai repede datorită umidității 
sărate, specialiștii din Kiev au 
propus o soluție ingenioasă, și 
anume realizarea unor conduc
tori cu miez din sîrmă de oțel, 
care să le asigure rezistenta, și 
cu un tnveliș din pulbere de 
aluminiu, ou un grad de puri
tate de 99.5 la sută, care să le 
asigure o înaltă conductibllita- 
te. A fost pusă la punct si teh
nologia de fabricare a acestor 
conductori bimetalici, care sint 
deosebit de rezlstențl chiar și 
la vinturi ce ating o viteză de 
uragan.

• APA CARE... URCĂ. 
Navele ce pornesc din por
tul Alger sore Marsilia să- 
virșesc, de fapt, un urcuș pe 
întinsul de ape gl Mediteranei, 
I-a această concluzie au ajuns 
savantii francezi care au stu
diat, timp de mai multi ani, cu 
ajutorul sateliților, bazinul me
diteranean. S-a stabilit că stra
tul de apă din această zonă 
„copiază" relieful fundului mării, 
care este mai înalt la țărmul 
european decit la cel african. 
Astfel, vechea expresie a mari
narilor algerieni care spuneau Că 
„urcă" in Europa a căpătat 
acum o bază științifică.

• TELESCOP CU 
RAZE INFRAROȘII. pe 
piscul Zermatt, din Alpii- elve

țieni. a fost inaugurat un tele
scop care funcționează cu raze 
infraroșil. El va fi dat curlnd în 
folosință operațională. Instalat 
la o altitudine de 3100 metri, 
acest telescop a fost Construit In 
Elveția, costul său rldicîndu-se 
la peste șapte milioane franci 
elvețieni.

• IN LOC DE LUPTE 
DE GLADIATORI, SPEC
TACOLE DE OPERĂ... 
După aproape 2000 de ani, amfi
teatrul roman din localitatea 
Pozzuoli de lingă Neapole, al 
treilea ca mărime dintre cele 
rămase din vremea imperiului 
roman, și-a deschis din nou 
porțile pentru public. în ziua 
redeschiderii sale, in fața celor

2 500 de spectatori nu s-au des
fășurat lupte de gladiatori, ca 
pe vremea Împăratului Vespa
sian, ci au răsunat acordurile 
muzicii lui Rossini. După res
taurarea lui deplină, autoritățile 
municipale din Neapole inten
ționează să organizeze aici in 
fiecare vară spectacole muzica
le și teatrale.

e COMETA HALLEY, 
cea mai celebră din sistemul so
lar, care s-a apropiat de Soare 
după ce a atins limitele siste
mului solar, a fost zărită zilele 
trecute de doi astronomi ameri

cani. Cometa a fost botezată 
astfel după numele unui astro
nom englez din secolul al XVII- 
lea care a prezis reîntoarcerea 
sa periodică. Ea a fost zărită 
pentru prima dată in anul 87 
î.e.n. La 16 octombrie, doi as
tronomi de la Institutul de teh
nologie din California au zărit 
cometa de la observatorul de pe 
muntele Palomar, cel mai înalt 
din S.U.A. Ei au calculat că 
Halley se află in prezent la circa 
2 miliarde km de Terra. Se a- 
mintește că această cometă a 
fost văzută ultima dată cu o- 
chiul liber în anul 1910.

• CEL MAI MARE 
FAR DIN LUME, avind o 
înălțime de 230 m, va fi construit 
cu începere de anul viitor la circa 
40 de km depărtare de coastele 
Franței cu scopul de a amelio
ra controlul navigației în Marea 
Minecii. Zona in care va fi in
stalat farul este străbătută zilnic 
de peste 150 de nave, printre 
care petroliere gigant. Noul far, 
care va intra în funcțiune in 
1985, va fi ancorat Ja o adinci- 
me de 130 m pe fundul mării și 
se va ridica 100 m peste nivelul 
apei. El va fi situat la punctul 
de confluență al Oceanului 
Atlantic cu Marea Minecii.

• TRANDAFIR... FĂRĂ 
SPINI, O adevărată senzație a 

produs 1» expoziția de flori or
ganizată in orașul vest-ger- 
man Frankfurt pe Main un 
trandafir fără spini, pc care a 
reușit să-l obțină un grup de 
specialiști in domeniul selecției 
vegetale, la capătul unei serii 
de 200 de experiențe efectuate 
pe pârcursul a 20 de ani.

• CĂLDURA ÎMPO
TRIVA COROZIUNII. Con’ 
strucția unor clădiri din beton 
armat monolit se realizează prin 
turnarea succesivă pe niveluri a 
betonului. în asemenea condiții, 
chiar și o răcire neînsemnată a 
betonului înrăutățește calitatea 
lucrării. Specialiștii sovietici de 
la Institutul de cercetări Și pro

iectări „Teploproiekt" au propus 
o metodă de construcție a clădi
rilor din beton armat monolit 
in care fiecare nivel este supus 
unei, prelucrări termice. Prin a- 
plicarea noii metode, cresc du
rabilitatea clădirilor și rezisten
ta fierului la coroziune.

o MĂIESTRIE ARTIS
TICĂ IN PALEOLITIC. în 
cursul săpăturilor arheologice 
care sc efectuează în valea 
Boyne din Irlanda a fost desco
perită o sculptură in piatră re- 
prezentind un cap de om. a cărei 
vechime este estimată la 5 000 de 
ani. Descoperirea are o deose
bită importanță, evidențiind fap
tul că artistul necunoscut din 
paleolitic dispunea de O' neaștep
tată capacitate de abstractizare.
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MASELE POPULARE--FORȚA 

DECISIVĂ ÎN APĂRAREA PĂCII!
S.U.A. : CETĂȚENII, ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI 

NUCLEAR
WASHINGTON 21 (Agerpres). - 

Sub titlul „Statele Unite r. 26 de 
organizații se grupează împotriva 
războiului nuclear", corespondentul 
din Washington al cotidianului „Le 
Monde" scrie printre altele : Miș
carea pacifistă americană s-a îm
bogățit, la 12 octombrie, cu o nouă 
verigă : „Cetățenii împotrivă războ
iului nuclear". Nu este vorba de o 
mică grupare, ci de o coaliție for
mată1 din 26 de organizații bine 
definite, din rîndul cărora fac par
te sindicate, asociații religioase, 
mișcări ale femeilor, ecologice, de 
tineret.

Terry Herndon, președintele noii 
organizații, declara că scopul a-

R.F. Germania : LOCURI DE MUNCĂ - 
NU RACHETE PERSHING !

BONN 21 (Agerpres). — „Locuri 
de muncă — nu rachete Pershing". 
Sub această deviză la Hagen a avut 
Ioc o amplă demonstrație pentru 
pace și securitate internațională.

Suedia : ÎN FAVOAREA CREĂRII DE ZONE 
DENUCLEARIZATE ÎN EUROPA

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
Suedia va continua să acționeze 
pentru lichidarea armelor nucleare 
de pe continentul european, pentru 
crearea de zone denuclearizate pe 
continentul nostru. De asemenea, 
guvernul suedez va milita pentru 
încheierea unui acord internațional 
care să prevadă interzicerea folosi
rii și producerii de arme chimice 
— acestea sint principalele direcții 
de acțiune ale noului guvern so

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele Libanului despre convorbirile purtate Ia Paris

• Comunicat comun egipteano-guineez.
PARIS 21 (Agerpres). — Președin

tele Libanului, Amin Gemayel, a de
clarat, după convorbirile avute la Pa
ris cu președintele Franței, Francois 
Mitterrand, că au fost abordate 
chestiuni legate de plecarea trupelor 
străine de pe teritoriul libanez și de 
procesul de reconstrucție a țării sale.. 
Șeful statului libanez a precizat că 
au fost, de asemenea, discutate pro
bleme legate de rolul și . ponderea 
forței multinaționale in Liban, în eta
pa actuală.

într-un interviu acordat agenției 
Reuter, primul ministru libanez, Sha- 
fic Al-Wazzan, a arătat că cea mai 
bună garanție pentru pacea în sudul 
Libanului la frontiera cu . Israelul o 
constituie întărirea forțelor armate 
libaneze. El a menționat că Libanul 
încearcă să-și întărească forțele ar
mate, astfel ca ele să poată controla 
întreg teritoriul național,, aceasta 
constituind garanția esențială împo
triva unor noi acte agresive.

în ceea ce privește reconstrucția 
țării, premierul, libanez, a precizat că 
este nevoie de aproximativ 12—15 
miliarde dolari pentru înlăturarea 
distrugerilor provocate de invazia 
Israelului în Liban și conflictele an
terioare. 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE CONDUCERE AL S. I. P. R. I. EVIDENȚIAZĂ:

„Cn înarmărilor-o povară de aesuportat pentru toate popoarele"

cesteia nu este de a dubla acțiu
nea altor mișcări americane care 
se declară în favoarea controlului 
armamentelor, ci de a facilita cir
culația unor informații adecvate 
despre stadiul cursei înarmărilor și 
al eforturilor pentru dezarmare. 
„Popoarele Americii și întregii lumi 
vor oprirea cursei inutile a înarmă
rilor nucleare", a declarat Hern
don. „Ele reclamă eforturi auten
tice pentru a se pune capăt mili
tarismului nuclear care amenință e- 
xistența umanității. Nu ne putem 
permite să -încredințăm numai ex- 
perților militari și politici lucruri atît 
de importante cum sînt războiul și 
pacea".

Miile de manifestanțî au protestat 
împotriva planurilor de amplasare 
a unor noi rachete nucleare am'eri- 
canc in Europa.

cial-democrat suedez In domeniul 
dezarmării, a declarat la Stockholm 
șeful delegației suedeze in Comite
tul pentru dezarmare de la. Gene
va. S-a subliniat, de asemenea, pe
ricolul diseminării armelor nuclea
re. Vorbitorul\a relevat că se im
pune intensificarea mișcărilor. pen
tru pace, a luptei pentru preintim- 
pinarea pericolului izbucnirii unei 
catastrofe termonucleare.

CAIRO —/ Președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, și președintele Gui
neei. Ahmed Sekou Toure, au con
damnat agresiunea israeliană împo
triva popoarelor, libanez și palesti
nian, relevă, potrivit agenției M.E.N., 
comunicatul comun dat publicității 
la Cairo, la încheierea vizitei oficia
le întreprinse de șeful statului gui- 
neez. Cei doi președinți s-au anga
jat să acționeze pentru a se ajunge 
la o reglementare globală a. proble
mei Orientului Mijlociu,

LONDRA — Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.), a declarat, într-un in
terviu acordat ziarului „Al-Chark 
Al-Awsat“, care apare la Londra,, că 
refuzul S.U.A. de a primi un repre
zentant al O.E.P. in cadrul „Comite
tului celor șapte", care se va intîlni 
la 22 octombrie cu președintele Ro
nald Reagan, era „previzibil". Am 
insistat asupra prezenței unui repre
zentant al O.E.P. in cadrul comite
tului doar pentru a determina pu
nerea în lumină a adevăratei poziții 
americane și pentru a-i face pe arabi 
să nu nutrească iluzii — a subliniat 
Yasser Arafat.

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
in Austria

VIENA 21 (Agerpres). — Delegația 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de Emi
lia Sonea, vicepreședinte al M.A.N., 
care, la invitația Consiliului Național 
al Republicii Austria face o vizită 
oficială în această țară, a avut con
vorbiri cu președintele Consiliului 
Național al Republicii Austria, An
ton Benya.

în, cadrul discuțiilor, ambele părți 
au relevat cu satisfacție bunele rela
ții existente între cele două state, la 
a căror dezvoltare un rol determi
nant l-a avut vizita de stat în Aus
tria a președintelui Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Totodată, s-au evocat cu 
satisfacție convorbirile rodnice care 
au avut loc cu această ocazie între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele federal Rudolf Kirchschlae- 
ger și cancelarul federal Bruno 
Kreisky.

Părțile au subliniat importanța co
laborării dintre cele două țări și par

1AGEWȚ11LE DE PRESA

IN APELUL ADRESAT NAJIUNII DE PRIMUL MINISTRU AL REPU- I 
BLICII ZIMBABWE, Robert Mugabe, se subliniază că, prin acțiunile sale • 
subversive, Republica Sud-Africană reprezintă un permanent pericol la . 
adresa păcii și stabilității în Zimbabwe. Primul ministru s-a referit, pe 
de altă parte, la activitatea partidului Frontul Rhodesian, reprezentant * 
al minorității albe din Zimbabwe, care, a precizat el, obstrucționează . 
măsurile vizînd dezvoltarea națională a țării, încercînd să mențină pri
vilegiile minorității albe. >

ÎN COMUNICATUL PUBLICAT 
■ LA SOFIA — privind convorbirile 
I dintre Grișa Filipov. președintele

Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, și Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 

Icare a intreprins o vizită în R.P.
Bulgaria — se evidențiază progre
sul dinamic al relațiilor bilaterale 

■ și dorința părților de a le dezvolta 
în continuare in diferite domenii. 

I Relevînd, în altă ordine de idei, 
creșterea încordării internaționale. 

| părțile și-au exprimat convingerea 
I că singura cale de revenire de la o 

politică de confruntare la una de 
i destindere este cea a negocierilor, 
I CONGRESUL EXTRAORDINAR AL 
. CONSILIULUI GENERAL AL SINDI

CATELOR DIN JAPONIA (SOHYO) 
• și-a deschis lucrările la Tokio. Dele- 
< gații, re’prezentînd aproximativ 4,6 

milioane de oameni ai muncii, e- 
1 xaminează sarcinile actuale ale 
r mișcării muncitorești, nipone, în 

condițiile agravării depresiunii eco- 
' nomice, pentru elaborarea liniei de 
■ acțiune' in vederea tradiționalei o- 

fensive de toamnă a muncitorilor 
' și funcționarilor din Japonia.
I PARLAMENTUL EGIPTEAN a
I aprobat Carta de integrare între 

Egipt și Sudan, semnată la 12 oc-
I tombrie. Ta Khartum, de președinții 
j Hosni Mubarak și Gaafar Nimeiri

— transmite agenția M.E.N.
PREȘEDINTELE FRANȚEI LA 

BONN. Francois Mitterrand a sosit 
I joi la Bonn pentru o vizită oficială

în R.F.G; în aceeași zi, el a avut o 
primă rundă de convorbiri cu 

I cancelarul R.F.G., Helmut Kohl, 

lamente pentru stabilirea unui climat 
de colaborare între statele europene, 
în folosul ' asigurării securității pe 
continent, al dezarmării și păcii 
în Europa și în întreaga lume. Ele 
au exprimat hotărireâ celor două 
parlamente de a face totul pentru ca 
reuniunea de la Madrid să se încheie 
cu rezultate cit mai bune.

Delegația română a fost primită de 
dr. Fred Sinowatz, vicecancelar, mi
nistrul federal al îtivățămintului și 
artelor, precum și de: dr. Willibald 
Pahr, ministrul afacerilor externe.

Cu această ocazie, au fost evocate 
relațiile bune existente între Româ
nia și Austria, importanța schimbu
rilor de delegații pentru cunoașterea 
reciprocă a culturii și artei din cele 
două, state, s-a relevat că România și 
Austria au puncte de vedere comu
ne sau apropiate in multe probleme 
care confruntă omenirea.

La primiri a luat parte Octavian 
Groza, ambasadorul României la 
Viena.

consacrată relațiilor bilaterale și 
unor chestiuni internaționale intere- ' 
sind cele două țări. .

O NOUA REUNIUNE PLENARA | 
A DELEGAȚIILOR SOVIETICA b'I 
AMERICANA la negocierile cu pri- 1 
vize la limitarea armamentelor nu
cleare in Europa a avut loc, ieri, la ' 
Geneva. .

ÎN ALEGERILE PREZIDEN- | 
ȚIALE DIN SRI LANKA, ac
tualul șef al statului, Junius Jaya- I 
wardene, a fost reales pentru un | 
nou mandat de șase ani, trans
mite agenția Reuter. Potrivit unui > 
anunț oficial, in alegerile desfășu
rate miercuri, el a obținut 52,9 la • 
sută din sufragii. Legea electorală 
din 1978 prevede că pentru a fi de
semnat ciștigător, un candidat tre- | 
buie să obțină peste 50 la sută din 
voturile exprimate.

CEREREA GUVERNULUI VEST- * 
GERMAN ADRESATA BOLIVJEI . 
cu privire la extrădarea fostului 
comandant al Gestapoului din Ly- | 
on, Klaus Barbie, alias Altman, 
„rămine in vigoare", a declarat I 
purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe de la Bonn 1 
in cursul unei conferințe de presă. . 
El a precizat că, pină in prezent, 
.guvernul bolivian nu a răspuns a- | 
cestei cereri prezentate in luna mai.

PREMIUL NOBEL PENTRU LI
TERATURA. Scriitorul columbian 
Gabriel Garda Marquez, devenit i 
celebru după apariția romanului său 
„Un veac de singurătate" in 1967, a 
fost distins joi cu Premiul Nobel i 
pentru literatură pe anul 1982, a I 
anunțat Academia Regală de Știin
țe din Suedia. [

Reuniune consacrată 
extinderii schimburilor 

economice 
româno -argentiniene

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
Sub auspiciile fundației Băncii 
Boston — una dintre cele mai im
portante instituții bancare din Ar
gentina — la Buenos Aires a avut loc 
o reuniune consacrată cunoașterii 
potențialului economiei României și 
a posibilităților de extindere și di
versificare a schimburilor comerciale 
și de cooperare economică dintre 
cele două țări. în cadrul acțiunii au 
fost prezentate nivelul și perspecti
vele de dezvoltare a economiei 
românești, relațiile sale externe și 
principalele ramuri ale industriei 
țării noastre.

Au ’ participat numeroși oameni de 
afaceri și industriași, care au mani
festat un interes deosebit pentru cu
noașterea economiei românești, achi
ziționarea de produse industriale din 
România și realizarea de acțiuni de 
cooperare în producție. îndeosebi în 
domeniile petrolier, chimic și petro
chimic. Participanții au exprimat 
aprecieri elogioase în legătură cu re
zultatele însemnate obținute de 
România in edificarea unei industrii 
moderne, în dezvoltarea și moderni
zarea bazei sale tehnico-materiale.

Cooperare 
chino-americană 

în domeniul energetic
BEIJING 21 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă informează că Zhao 
Ziyang, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, s-a întîlnit cu o de
legație a corporației americane „Oc
cidental Petroleum" (O.P.C.), condu
să de președintele Armand Hammer. 
Cu acest prilej, Zhao Ziyang a de
clarat că „cele două părți se pregă- 
tasc să deschidă o mină de supra
față în provincia Shanxi, primul pro
iect mixt important care folosește 
fonduri chineze și străine". El a a- 
dâugat că China va adopta o poli
tică de deschidere spre exterior și de 
dezvoltare a cooperării economice și 
tehnice cu alte țări. Premierul chi
nez a subliniat că. odată cu îmbu
nătățirea situației economice a Chi
nei, perspectivele acestei cooperări 
vor fi din ce in ce mai mari.

Conflictul dintre iran și Irak
BAGDAD 21 (Agerpres). — După 

cum informează agenția I.N.A., re- 
luind un comunicat militar, in lupte
le ce au avut loc în ultimele 24 de 
ore. trupele irakiene au ucis 32 de 
soldați iranieni1 șbau distrus trei po
ziții întărite, trei "posturi de obser
vație și tehnică!.de luptă.

Se precizeazăitcăi avioane și eli
coptere irakiene ah efectuat raiduri 
asupra pozițiilor1'-iraniene din sec
toarele Centrali și. de Sud ale fron
tului. pricinuind pierderi grele ina
micului. după care s-au înapoiat la 
bazele lor.

★
TEHERAN 21 (Agerpres). — Un 

comunicat militar, difuzat de agen
ția I.R.N.A., anunță că în ultimele 
24 de ore forțele «iraniene au oprit 
toate deplasările' îtrupeior irakiene, 
orovocindu-le. in! același timp, pier
deri în oameni și «tehnică de luptă.

Comunicatul afirmă că in cursul 
operațiunilor au fost uciși sau răniți 
20 de soldați irakieni și au fost dis
truse mai multe adăposturi, două 
posturi de observație, vehicule mi
litare. Artileria iraniană a provocat 
pagube instalațiilor petroliere de la 
Naftkharieh.

Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Iratatul de la Varșovia

MOSCOVA 21. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : Joi 
s-a deschis la Moscova ședința Co
mitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Din partea Republicii Socialiste 
România la lucrări participă tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe.

. /
Întîlnirea lui L I. Brejnev cu participanții

la ședința
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Joi, 

la Kremlin, secretarul general al 
C.C. ai P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev, s-a întîlnit cu mi
niștrii afacerilor externe ai R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Polone, Republicii 
Socialiste România și R. P. Ungare, 
care participă la ședința Comitetului 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a adresat tovarășului Leo
nid Brejnev un cald salut și cele mai 
bune urări.

Mulțumind, tovarășul Leonid Brej
nev a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde salutări și cele mai 
bune urări. ,

în cadrul intîlnirii s-a subliniat că 
politica țărilor socialiste, a statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via a fost și rămine o politică de 
pace, de preîntîmpinare a unei ca
tastrofe nucleare, de garantare trai
nică a securității tuturor popoarelor. 
A fost relevat rolul important al 
Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia în realizarea 
și perfecționarea colaborării statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia în problemele internaționale, în 
interesul păcii și securității mon
diale.

în cadrul intîlnirii au fost abor
date cele mai actuale probleme ale 
securității europene și internaționale 
și, în special, problema reuniunii de 
la Madrid. în acest sens s-a subli
niat că, în Europa și pretutindeni în 
lume, în ultima vreme se face sim
țită cu acuitate crescindă linia 
S.U.A. de ascuțire a confruntării, de 
subminare a tot ceea ce este legat, 
in întreaga lume, de conceptul de 
destindere.

■ A fost relevat faptul că țările eu
ropene își mențin interesul față de

R. S. CEHOSLOVACA

Program guvernamental de raționalizare 
a consumului de combustibili și energie

PRAG A 21 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc o ședință a Camerei Po
porului a Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace, care a dezbătut 
programul guvernamental de rațio
nalizare a consumului de combusti
bili și energie — informează agen
ția C.T.K.

în hotărireâ adoptată la ședință se 
subliniază că. în pofida tendințelor 
pozitive manifestate in raționalizarea 
consumului de combustibili și ener
gie, acesta continuă să fie încă mare. 
Camera Poporului cere guvernului.

Sînt examinate unele probleme le
gate' de reuniunea de la Madrid a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru, securitate și 
cooperare în Europa, ca și alte pro
bleme actuale ale securității inter
naționale, îndeosebi în Europa.

La ședință participă adjuncți ai 
miniștrilor afacerilor externe, consi
lieri și experți.

comitetului
destindere și adeseori nu se tem să 
vorbească despre aceasta deschis. în 
ceea ce o privește — a spus L. I. 
Brejnev —. Uniunea Sovietică se 
pronunță cu tărie ca procesul gene- 
ral-european. început prin Conferin
ța de la Helsinki, nu numai să fie 
menținut, ci și să fie continuat, să-și 
sporească vigoarea. Pentru aceasta 
este deosebit de important ca reu
niunea de la Madrid să se încheie 
cu rezultate pozitive și. in primul 
rind. să adopte o hotărire într-o ase
menea problemă cum este convoca
rea unei conferințe privind măsuri 
de sporire a încrederii și dezarmare 
în Europa. S-a subliniat că cea mai 
arzătoare, cea mai urgentă problemă 
a securității internaționale o repre
zintă eliminarea pericolului unui 
război nuclear. în legătură cu .^ceas
ta el a relevat însemnătatea 
bită a angajamentului Uniunii 
tice de a nu folosi prima arma 'nu
cleară. S-a subliniat, totodată, im
portanta negocierilor sovieto-ameri- 
cane de la Geneva privind limitarea 
Si reducerea armamentelor strategice 
si limitarea armamentelor nucleare 
în Europa.

L. I. Brejnev a informat despre 
activitatea P.C.U.S. și a statului so
vietic in domeniul construcției comu
niste. El s-a referit în mod deosebit 
la apropiata sărbătorire, la sfirșitul 
lunii decembrie, a 60 de ani de la 
crearea Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste. Această dată — 
a subliniat el — reprezintă o mare 
sărbătoare a poporului sovietic și, 
totodată, un eveniment de importanță 
internațională în cel mai larg sens al 
cuvîntului.

L. I. Brejnev a urat participanților 
la ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia o 
activitate rodnică și încununată de 
succes.

La _ întilnire au participat A. A. 
Gromîko. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.Ș.. K. V. 
Rusakov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
și A. I. Blatov, consilier al. secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S* 

altor organe centrale, -comitetelor 
naționale regionale accelerarea și 
simplificarea modalităților de apro
bare a investițiilor capitale in] ca
drul programului de raționalizate, în 
interesul asigurării la timp a pro
ducției utilajului necesar pentru: fo
losirea rațională a combustibililor și 
energiei — relevă agenția. Se cere, 
de asemenea, asigurarea înfăptuirii 
programului nuclear, o mai bună 
folosire a realizărilor științei și teh
nicii și utilizarea mai eficientă a re
surselor energetice secundare.

^REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITAHJHJI
Revista americană „U. S. News and World Report4*:

Oaspete al țării noastre, dr. ROLF BJâRNERSTEDT, președintele Con
siliului de conducere al Institutului internațional pentru cercetări în 
problemele păcii de Io Stockholm, a răspuns cu amabilitate solicitării 
ziarului „Scinteia" de a-și împărtăși opiniile cu privire la situația creată 
în lume ca urmare a continuării șl intensificării cursei înarmărilor, pe 
baza dațelor de. caro dispune prestigiosul institut de cercetări din capi
tala Suediei.

— Institutul dumneavoastră aver
tizează periodic, prin rapoartele 
elaborate, asupra dimensiunilor a- 
tinse de cursa înarmărilor, atrăgind 
atenția că pericolul unei catastrofe 
pentru întreaga lume sporește mai 
rapid decit, o indică creșterea alo
cațiilor militare — și ele în, expan
siune vertiginoasă — date ■ fiind 
perfecționările tehnologice aduse 
necontenit. Ce ați putea să ne spu
neți despre starea actuală a lucru
rilor sub acest aspect ?

— După estimările institutului 
■nostru, anul trecut cheltuielile- alo
cate pe plan mondial competiției 
Înarmărilor s-au ridicat la 650 mi
liarde de dolari. Este o sumă 
imensă și, ceea ce devine și mai în
grijorător, se observă clar tendința 
de creștere accentuată a cheltuieli
lor militare.

Nu e, dealtfel, singurul motiv de 
neliniște. S-ar mai adăuga, fie și 
numai sub aspect cantitativ, cel pu
țin două : faptul că actualul ritm 
de creștere este considerabil supe
rior celui înregistrat in urmă .cu 
cinci ani și, totodată, mai mare 
decit cel al cheltuielilor destinate 
nevoilor civile, respectiv progresu
lui economico-social. Rămine încă 
și mai preocupantă cealaltă latură : 
creșterea pe verticală. a armamen- 

■ telor, adică sporirea capacității lor 
de distrugere. E drept că, din chel
tuielile militare totale, partea cea 
mai mare a fost rezervată armelor 
convenționale, dar, dacă ținem 
seama cit înseamnă ca putere dis
tructivă adaosul la arsenalele nu
cleare, bineînțeles că procentul de 
mijloace financiare reprezintă in 
acest caz o valoare diferită ca efect 
potențial.

— Cum vedeți consecințele reale 
ale competiției înarmărilor, atit 
sub aspect militar, cit și economic?

— Pe de o parte, orice perfecțio
nare tehnologică presupune, în vir
tutea competiției însăși, o durabili
tate mai mică decit a uneia prece
dente și pune concomitent premi
sele alteia, sporind riscurile în caz 
de conflagrație. Pe de altă parte, 

cheltuielile militare cresc 

astăzi in valori absolute, asistăm 
. prin urmare la o risipă în termeni 
absoluți, căci un volum nemaiîntîl-

POTRIVIT DOCUMENTELOR INTERNAȚIONALE
15 tone de exploziv pentru fiecare ființă umană, Ia atîta se ridică 
forța distructivă a arsenalelor
Fiecare european poate fi ucis de 114 000 de ori datorită armelor 
nucleare însumînd 50 000 de me gatone
Un milion de dolari pe minut se cheltuie în lume în scopuri mi
litare
Cheltuielile militare depășesc valoarea întregii producții a 100 de 
țări în curs de dezvoltare, în care trăiesc două treimi din po
poarele sărace

• Se cheltuie de 8 ori mai mult pentru cercetări în domeniul noi 
lor arme decit pentru soluționarea problemelor energetice

nit de resurse materiale sînt detur
nate de la scopurile lor firești și 
prefăcute in mijloace de distrugere. 
Prin aceasta, sint sustrase resurse 
uriașe, care ar trebui să servească 
dezvoltării economice și sociale, 
ceea ce adincește decalajele dintre '■ 
țări și alimentează tensiunile poli
tice în lume. Știm cu toții că numai 
cu o mică parte din sumele chel
tuite pentru înarmări ar putea fi 
soluționate probleme grave care a- 
fectează lumea săracă, cum ar fi 
foametea și subnutriția, analfabe
tismul, lipsa asistenței sanitare și 
altele. Or, pe lingă faptul că țările 
sărace sînt lipsite de asistența ne
cesară, situația li se agravează și 
mai mult datorită atragerii lor în 
cursa înarmărilor.

— Sesiunea, specială a O.N.U. din 
acest an consacrată dezarmării s-a 
încheiat, cum se știe, cu rezultate 
nesemnificative. Care sint, in opi

nia dumneavoastră, cauzele insuc
cesului acestei sesiuni in care po
poarele au investit mari speranțe ?

— Cauzele sint diverse. Aș dori 
mai intii să subliniez că dezarma
rea este, din păcate, o problemă 
mai complexă ca oricînd și, ca 
atare, soluțiile trenează. Cred că 
momentul internațional nu a fost 
din cele mai propice pentru a mișca 
lucrurile din loc la sesiunea spe
cială a OiN.U. într-o măsură sau 

alta, la lipsa de rezultate au con
tribuit proliferarea focarelor de 
conflict în diverse părți ale globu
lui, înrăutățirea . relațiilor dintre 
marile puteri și, implicit, împotmo
lirea negocierilor dintre ele in pri
vința armamentelor strategice și a 
celorlalte tipuri de arme. Aș putea 
spune că nici perspectivele imedia
te nu se arată favorabile, întrucit 
la negocierile de.-.dezarmare per
sistă aprecieri profund deosebite în 
ce privește noțiunea de echilibru 
militar, mijloacele de asigurare a 
securității naționale, sistemele de 
verificare și control etc.

Nu vreau să spun prin aceasta că 
trebuie să renunțăm la optimism. 
Personal, socotesc că tocmai exis
tența unor mari obstacole în calea 
dezarmării trebuie să stimuleze ini
țiativele de găsire a unor soluții 
realiste, eforturile de a preîntîm- 
pina ireparabilul. Bineînțeles că 

răspunderea cea mai mare le re
vine marilor puteri, ■ dar sînt xon- 
vins că țările mici și mijlocii pot 
aduce, o reală și valoroasă contri
buție. In această privință, doresc 
să subliniez activitatea intensă des
fășurată de România, in primul 
rind la Națiunile Unite, propune
rile șale judicioase în problemele 
dezarmării. Dealtfel, România nu 
s-a mărginit să formuleze propu
neri, ci — fapt cu atît mai notabil

— a procedat la reducerea bugetu
lui său militar, transformînd sume
le respective în alocații - pentru 
copii.

— Ce rol atribuiți Europei in an
samblul preocupărilor pentru asi
gurarea păcii și securității în lume?

— Problema securității este foar
te delicată, căci afectează cele mai 
diverse laturi ale vieții națiunilor. 
Ea a devenit prin excelență deli
cată în Europa, continentul unde se 
concentrează cea mai mare parte a 
armamentelor și unde efectivele 
blocurilor militare opuse se află 
față în față. Există experți încli
nați să creadă că probabilitatea de
clanșării unui război mondial ar fi 
mai mare în Asia, însă eu cred că 
situația din Europa e cea mai pe
riculoasă, cu toate că și Asia oferă 
destule motive de neliniște.. Or, 
deși continentul nostru prezintă cel 

mai înalt grad de vulnerabilitate, 
din nefericire pină acum nu s-a 
mișcat practic nimic în sensul de 
a se oferi garanții de preîntîmpina- 
re a unui război nimicitor. Nici la 
reuniunea de la Madrid, nici în 
alte foruri.

— Ne aflăm în ajunul „Săptă
mânii mondiale a dezarmării", des
fășurată în urma unei hotărîfi a 
Națiunilor Unite. Cum apreciați va
loarea unor asemenea manifestări 
pentru stimularea ■ inițiativelor în 
direcția dezarmării și- in general 
rolul ce revine popoarelor in pro
pulsarea cauzei dezarmării?

— Socotesc că prin însăși hotărî- 
rea de a organiza o „Săptămină a 
dezarmării" — prilej fericit de a 
promova o mare varietate de ac
țiuni la nivel popular în toate țări
le lumii — Organizația Națiunilor 
Unite vine să consacre din nou re
cunoașterea rolului popoarelor în 
înfăptuirea dezideratului dezarmă
rii. La drept vorbind, nimeni nu 
poate nega astăzi un asemenea rol. 
In toate țările se face tot mai sim
țită voința popoarelor de a se înlă
tura spectrul războiului, renunțin- 
du-se la mijloacele de distrugere, 
spre folosul progresului economico- 
social. în aceasta sint vital intere
sate , toate popoarele, inclusiv din 
țările dezvoltate. Or, guvernelor le 
este greu — și sperăm că le va fi 
imposibil — să meargă împotriva 
majorității. Marile mitinguri și de
monstrații pentru pace și dezarma
re desfășurate în ultima vreme în 
numeroase țări ale lumii vorbesc de 
la sine despre forța pe care o re
prezintă popoarele, opinia publică. 
Nu este vorba neapărat de a con- 
trapune guvernele popoarelor, ci 
mai curînd de a constata un lucru 
evident, anume că, fiind cele mai 
interesate în înfăptuirea dezarmă
rii, popoarele exercită o influență 
in creștere asupra guvernelor lor, 
contribuie în măsură crescindă la 
activizarea factorilor de răspunde
re. Nu putem decit să sperăm că 
acest element va cîștiga mereu mai 
multă greutate și că va fi luat cu 
adevărat in seamă în cursul nego
cierilor de dezarmare actuale și vii
toare. Aceasta ar însemna poate 
cea mai însemnată garanție că, din 
deziderat secular, dezarmarea va 
putea deveni realitate.

Convorbire realizată de 
Vasîle OROS

„Numărul săracilor a ajuns în S.U.A, 
la 32 de milioane, adică 14 la sută 

din populație"
Sub titlul „Căutări zadarnice" re

vista americană „US NEWS AND 
WORLD REPORT" publică un ar
ticol referitor la situația săracilor 
din Statele Unite, in care se arată : 
In timp ce Administrația reduce 
suma cheltuielilor sociale, depresi
unea economică se soldează cu 
creșterea numărului săracilor la 32 
milioane, adică 14 la sută din to
talul populației. Este cel mai înalt 
nivel al sărăciei din 1967 încoace. 
Astăzi, din această categorie fac 
parte mulți dintre cei dare nicio
dată nu au simțit lipsurile — adică 
așa-numiții „noii săraci" — cum 
sint muncitorii din industria • con
structoare de automobile sau de 
prelucrare a lemnului, care și-au 
pierdut locul de muncă in urma în
chiderii întreprinderilor lor.

In continuare, revista relevă că 
săracii americani nu sint loviți nu
mai de agravarea in continuare a

„Declarația de la Roma asupra foametei**:

„Dacă numai o fracțiune minusculă 
a bugetelor militare s-ar aloca pentru 
soluționarea problemei alimentare..."

Foametea poate fi suprimată pină 
in anul 2000. Cheltuielile necesare 
pentru aceasta reprezintă o fracți
une minusculă din bugetele milita
re, care se ridică la 650 miliarde 
dolari pe an. Ceea ce lipsește in 
prezent este voința politică de a 
se acorda prioritate campaniei îm
potriva foametei. Acesta este ape
lul lansat de F.A.O. cu ocazia Zilei 
mondiale a alimentației și cuprins 
in „Declarația de la Roma asupra 
foametei" — informează agenția 
italiană A.N.S.A.

Textul documentului a fost ela
borat în curszil unei intilniri des
fășurate la sediul F.A.O., din Ro
ma, la care au participat 25 perso
nalități din diferite țări ale lumii. 

șomajului, ci și de reducerea chel
tuielilor sociale, care iși manifestă 
efectele in diferite forme. Se men
ționează, intre altele, reducerea a- 
sistenței medicale cu 40 la sută.

„In țara noastră s-a schimbat 
prototipul săracului, spune Marjo
rie Hall-Ellis, directorul asigurări
lor sociale din statul Ohio. Acum 
constatăm, din păcate, că sărac nu 
este numai cel care locuiește in 
cartierele sărace ale orașelor"...

„Foarte mulți tineri de culoare de 
la noi sint lipsiți de locuri de mun
că și cum majoritatea lor nu au 
nici pregătire profesională, vor 
simți cel mai crunt deznădejdea" 
— a declarat un delegat din Chi
cago la congresul Asociației națio
nale pentru propășirea populație: 
de culoare. „Orice mică scinteie — 
a adăugat el — ar putea produce 
o explozie în rîndul acestora, arun- 
cindu-ne pe toți intr-un coșmar".

Declarația constată că dimensiu
nile enorme ale problemei alimen
tare mondiale, precum și caracte
rul său prioritar sint. de acum, 
„recunoscute la scară internaționa
lă". Totuși, rămine mult de făcut 
in acest sens, deși unele țări au. în
registrat o creștere mai mare a . 
producției alimentare decit sporul 
natural al populației. Declarația 
pune accentul in special pe situa
ția tragică a țărilor africane situate 
la sud de Sahara, precum și din 
zona Asiei de sud și de sud-est. 
Obiectivul preconizat de Declarația 
de la Roma are in vedere ca. „în 
viitorii 20 de ani, țările în curs de 
dezvoltare să-și dubleze, cel puțin, 
producția alimentară".
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