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Perfecționarea
pregătirii profesionale

Energia - problemă
de maximă însemnă
tate, preocupare de
maximă răspundere :
Cum sînt pregătite
termocentralele pen
tru sezonul rece ? Azi
despre : transportul
cărbunelui de la rr<ne la termocentrale

imperativ de o mare însemnătate socială

IN PAGINA A III-A

W SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ
A PLANULUI IN INDUSTRIE Șl AGRICULTURĂ

Transportul recoltei
- în ritm accelerat!
®
lucreze
®
folosite
®

Stadiul avansat al coacerii multor culturi impune să se
intens la cules
Alături de camioane și remorci, la transport să fie
toate atelajele
Prioritate livrării produselor la fondul de stat

Recoltarea culturilor Urzii se des
fășoară in ritm intens in majorita
tea județelor, dar niai cu seamă, in
cele situate in jumătatea de sud a
țârii. Potrivit datelor furnizate de
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, pînă în seara zilei de 23
septembrie porumbul a fost strins
de pe 735 250 hectare, reprezentind
31 la sută din suprafața cultivată.
Grăbirea recoltării acestei culturi
constituie, în momentul de față, una
din cele mai importante sarcini ale
oamenilor muncii din agricultură.
Cu atît mai mult se impune să fie
intensificată această lucrare, cu cit
temperaturile ridicate din această
perioadă au grăbit coacerea boabelor
și uscarea cocenilor. După cum se
știe, in acest an cu furaje mai pu
ține, concomitent cu măsurile avind
ca scop strîngerea și depozitarea cu
grijă a știuleț.ilor, este necesar să
fie adunați și insilozați — după teh
nologia stabiliră — toți cocenii de
.porumb.
’
în perioada în care ne găsim se •
pune, in mod deosebit, problema
recoltării și livrării cartofilor —
plantă alimentară deosebit de va
loroasă. la care, în acest an a fost
obținută o producție bună și de ca
litate superioară. Pină în seară ace
leiași zile, recolta a fost strinsă de
pe 77 Ia sută din suprafața cultivată.
Dacă în județele mari cultivatoare,
situate in centrul și nordul țării, lu
crările sint avansate, ele âu întîrziat
în cele din sudul țării, situație
inexplicabilă, întrucîț aici se cultivă
suprafețe mai mici cu această plan
tă. Peste tot trebuie’ să se acționeze
energic în vederea strîngerii in în
tregime a recoltei.
Cu mai multă răspundere trebuie
să se lucreze la recoltarea, trans
portul și livrarea la fabrici a sfeclei

de zahăr. Căldurile ridicate din această perioadă impun ca lucrările
să fie făcute in flux continuu, ast
fel incit să se evite cu desăvîrșire
expunerea la soare și vînt a rădă
cinilor. Pînă Ia 23 septembrie, sfecla
de zahăr a fost recoltată de pe 35
la sută din suprafața cultivată. Insă
pe cîmp se află în grămezi — unele
acoperite, iar altele nu — cantități
apreciabile de sfeclă.
Concomitent cu intensificarea re
coltării culturilor de toamnă, cu mai
multă răspundere trebuie să se ac
ționeze în vederea transportării și
punerii la adăpost a producției afla
te în cîmp. După cum se apreciază
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, pe cimp se află
netransportate cantități apreciabile
de cartofi. îndeosebi. în județele
Suceava, Harghita, Neamț, Botoșani,
Brașov și Covasna. O atare situa
ție pune și mai mult în’ eviden
ță necesitatea luării de măsuri ener
gice pentru, folosirea camioanelor, și
a tractoarelor cu remorci lâ capaci
tatea maximă, pentru utilizarea tu
turor . atelajelor din unitățile agri
cole și- gospodăriile populației.
Fiecare unitate agricolă are dato
ria . să livreze ritmic și integral
cantitățile de produșe prevăzute la
fondul de stat.
în lumina prețioaselor indi
cații formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul con
siliilor populare, , sarcina de mare
răspundere care revine organelor și
organizațiilor de partid, consiliilor
populare și conducerilor de unități
agricole este de a acționa cu energie
pentru buna folosire a forței de
muncă și a mijloacelor mecanice,
astfel îneît recolta să; fie strinsă la
timp și fără pierderi, transportată
și depozitată cu grijă.

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, IN PROCENTE, PE JUDEfE, in seara zilei de
septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
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OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURA !
Participați activ la strîngerea, transportul și depozi
tarea recoltei!
Folosiți din plin mijloacele mecanice pentru a încheia'
semănatul la termenul stabilit, executați lucrări de cea
mai bună calitate!

„Ridicarea nivelului pregătirii pro
fesionale și tehnice pe baza celor
mai noi cuceriri ale științei consti
tuie factorul determinant al dezvol
tării economico-sociale, al făuririi
cu succes a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și trecerii la edi
ficarea comunismului în România"
NICOLAE CEAUȘESCU
Cea mai importantă și mai efi
cientă investiție este investiția făcu
tă in om, in scopul pregătirii sale
multilaterale, al afirmării persona
lității ! Acest adevăr, care străbate
ca un fir roșu gindirea progresistă
contemporană, devine și mai relevant
in cazul societății noastre socialiste,
a cărei înaltă rațiune de a fi se
identifică tocmai în formarea si ma
nifestarea superioară, liberă de orice
servitute, a tuturor membrilor so
cietății, egali în fața legilor, a
drepturilor și îndatoririlor colective,
avind deopotrivă vocația ' muncii, a
creației și — ca cel dinții corelativ
al acestora — aptitudinea autoperfecționării necontenite. Epoca ulti
melor două decenii de istorie româ
nească este elocventă și din acest
punct de vedere. Congresul al
IX-lea al partidului a marcat
începutul unor realizări de însem
nătate istorică înainte de toate prin
descătușarea gindirii novatoare, lar
ga valorificare- a experienței colecti
ve, cultivarea încrederii în forțele
proprii, atrăgind intr-un amplu pro
ces de transformare, de perfecțio
nare milioane de destine umane,
constructori conștienți ai societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Mutațiile săvirșite, in tot acest
răstimp, de către revoluția științifi
că și tehnică au accentuat și mai
mult necesitatea, autoperfecționării
necontenite. înnoirea din ce în ce
mai rapidă a tuturor informațiilor,
dispunerea lor in conexiuni noi, im
previzibile cu numai cîteva decenii
in urmă, apariția a numeroase dis
cipline științifice de graniță și ex
tinderea viziunii interdisciplinare in
procesul cercetării au sporit consi
derabil capacitatea umană de crea
ție și, în același timp, i-au impus
rigori formative noi, sintetizate in
imperativul pregătirii permanente.
De la condiția ei mai veche de sin
gură și. adeseori, definitivă structu
ră instițuționalizată în privința for
mării profesionale, școala de toate
gradele reprezintă astăzi numai o
etapă pregătitoare, dar esențială,
chemată adică să ofere, cu precă
dere, in chiar procesul ei de mode
lare, nu doar o sumă de cunoștințe,
oricit de noi ar fi acestea, nu numai
pachete de priceperi și deprinderi
circumscrise unei profesiuni, ci, prin
sinteza tuturor acestora,., să-: cu.ltivxr
aptitudinea situării fiecărui tîriăr in
actualitatea unei problematici, im
pulsul cunoașterii neîntrerupte, al
acțiunii consecvente pentru aflarea și
generalizarea noului, spiritul situării
intr-o nobilă competiție cu sine în
suși. De la cele cîteva tradiționale
clase de vîrstă, procesul pregătirii
se extinde acum la scara întregii
noastre existențe, iar activitatea de
formare și perfecționare a cadrelor

devine astfel o problemă de interes
național, hotăritoare, in ultimă ana
liză, pentru progresul multilateral al
țării, pentru dezvoltarea ei in ritm
inalt, continuu. Este ceea ce secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a subliniat
pregnant in Raportul prezentat la
Congresul al XIII-lea al Partidului
Comunist Român, considerînd ridi
carea nivelului de pregătire profe
sională și tehnică unul din factorii
determinanți ai înaintării construc
ției socialiste pe trepte superioare.
Un asemenea imperativ a fost evi
dențiat incă o dată in cuvintarea pe
care secretarul general al partidului
nostru a rostit-o, recent, la marea
Adunare populară de la Iași, cu
prilejul inaugurării noului an de
învăță rcțint.
Rezultă deci limpede că acestui
cuprinzător proces obiectiv de per
fecționare neîntreruptă a pregătirii
nimeni nu i se poate sustrage fără
pagube considerabile, resimțite poa
te ceva mai tirziu, dar de fiecare
dată cu atit mai greu de recuperat.
Pentru că adevărul cum că fiecare
cunoștință nouă, modernă, rodește
Înzecit in sfera producției materiale,
căreia îi imprimă un ritm nou și-i
asigură o calitate superioară,. își află
corelativul logic și in faptul că ac
cederea întirziată la noile achiziții
ale revoluției științifice și tehnice,
lacunele în cunoaștere ar deveni o
grea povară șl o moștenire de nedo
rit pentru viitor. Și aceasta nu
numai intr-un singur domeniu, ci la
scara tuturor, întrucit așa cum noile
achiziții științifice se corelează in
tr-un sistem complex și dinamic, tot
astfel minusurile pregătirii dintr-un
singur sector pot adeseori perturba
mai larg mecanismul social-econo
mic. în baza acestei rațiuni, activi
tatea de pregătire și de perfecționa
re a cadrelor este concepută și des
fășurată in țara noastră ca un pro
ces unitar, organic, in cicluri riguros
delimitate, incit fiecare membru ac
tiv al societății, de la muncitorul la
specialistul cu înaltă calificare, să-si
poată îmbogăți ..arsenalul cunoaște
rii" cel puțin o dată la fiecare pe
rioadă de 5 ani. Iar o asemenea în
noire a cunoștințelor, a metodelor și
tehnicilor de lucru se desfășoară nu
ca un proces în șine, ci în strinsă le
gătură cu obiectivele de dezvoltare
și modernizare fixate prin planul de
stat fiecărui domeniu de activitate.
De aceea a și fost adoptată măsura
ca încheierea fiecărui ciclu de per
fecționare a pregătirii să fie mar
cată nu prin'tr-un atestat formal, ci
prin elaborarea și susținerea unei

_______ Mihai IORDAMESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Tării - cit mai mult titei!
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RĂSPUNDERI PRECISE PENTRU FIECARE
MUNCITOR SI SPECIALIST
- condiție de bază pentru recuperarea restanțelor și sporirea producției
Apreciind după volumul de foraj, după numărul
sondelor și cantitatea de țiței extras in perioada care
a trecut din acest an se poate spune că Trustul de
foraj-extracție Bolintin este una din unitățile petro
liere de primă mărime ale țării. Sondorii de la. cele
trei schele de foraj de la Bălăria. Chitila și Ianca au
săpat in cele opt luni care au trecut din acest an
aproape 400 000 metri liniari, adică un număr (le 307
sonde, cu 33 de sonde noi mai mult decit prevede
rile planului. Efortul deosebit al sondorilor (le a adu
ce. la suprafață prețiosul „aur negru" se regăsește in
tr-o producție totală de aproape un milion și jumă
tate tone de (iței și mai bine (le 300 milioane mc
gaze utilizabile. Zilnic, oamenii muncii din cele cinci
schele de producție petrolieră care fac parte din ca
drul trustului extrag o cantitate de aproape 8 000 tone
de țiței, ceea ce pune in evidență dimensiunile unei

activități deosebite, ale înaltei răspunderi muncitorești
de care dau dovadă petroliștii din această zonă.
O apreciere realistă, pe măsura faptelor, a activi
tății. celor peste 15 mii de sondori, specialiști, ingi
neri și maiștri, .care muncesc in schelele de produc
ție petrolieră de la Videle, Poieni ori Cartojani. de
la Titu sau Brăila, nu se poate face fără a raporta
rezultatele obținute la sarcinile înscrise in planul de
producție. Se situează deci producția extrasă de
țiței la nivelul posibilităților existente? A fost folo
sit întregul fond de sonde, care se ridică la peste
3 000, la capacitatea maximă? Curn și in ce măsură
s-au promovat tehnologiile noi. modeme pentru in
tensificarea extracției de țiței? Iată numai citeva din
întrebările la care vom încerca să răspundem in. an
chetă de azi a „Scinteii". întreprinsă in unitățile
TRUSTULUI DE FORAJ-EXTRACȚIE BOLINTIN.

BÎRLAD;

Creșteri substanțiale
ale productivității
muncii
>

Credea cineva câ va fi
primăvară în... ianuarie ?
De la bun început trebuie preci
zat că, după cele opt luni care au
trecut de la inceputul anului, pe an
samblul trustului se înregistrează o
restantă de peste 200 000 tone de
țiței. Explicațiile? Fără îndoială, in
primele, luni ale anului, petroliștii
au intimpinat. mari greutăți in des
fășurarea activității din cauza con
dițiilor climatice deosebit de aspre
si. de fapt, atunci s-au și acumulat
cele mai mari restanțe. Totuși, „pla
puma" grea de zăpadă din iarna
trecută n-a putut acoperi un adevăr
pe care oamenii muncii l-au spus
răspicat, cu răspundere muncito
rească in adunările generale care au
avut loc nu cu mult timp în urmă
în schelele de producție petrolieră.
Așa bunăoară, petroliștii de la Carto.iani, Brăila sau Poieni au arătat
că si in condițiile grele ale iernii
trecute se puteau obține producții
mai mari de țiței dacă pregătirile
pentru sezonul rece nu ar fi pur
tat amprenta superficialității, dacă
toate lucrările necesare erau făcute
în mod corespunzător.
Unul din cele mai mari neajun
suri a fost determinat de faptul că
nu s-au îngropat in pămînt — așa
cum ar fi trebuit — toate conduc
tele de gaze și amestec. Din aceas
tă cauză, conductele au înghețat și,
In consecință, au fost oprite nume
roase sonde din pompaj. Să exem
plificăm. La schelele de producție

petrolieră Clejani și Videle, un mare
număr de sonde sint exploatate prm
metoda gaz-liftului, deci este indis
pensabil’gazul metan sau gazul de
sondă la extracția țițeiului. De ase
menea. la Titu și la Brăila trebuiau
să se facă injecții cu apă sau cu
amestec pentru activarea debitelor
la foarte multe sonde. Nuniai că,
așa cum arătam, conductele de. gaz.
si de amestecau fost lăsate sub ce
rul liber și au înghețat,-paralizind
într-o mare măsură activitatea de
producție. Apoi sondele o dată opri
te au generat alte și alte .greutăți,
pornirea lor impunîhd mai întii pp.eratii de oprire a viiturilor de nisip,
de spălare, de consolidări, de1 schim
bare a pompelor gripate, a tijelor,
operații care de regulă cer mult
timp și, mai ales, multă manoperă.
A fost vorba de o simplă negli
jență? De o ignorare a greutăților
iernii? Nu! în fond, a crezut- cineva
că va fi primăvară în... ianuarie?
Aici este vorba de indisciplină teh
nologică, de nerespectarea progra
melor de măsuri elaborate In vara
anului 1934, care s-au întocmit toc
mai pentru a . preveni asemenea
greutăți în timpul sezonului rece. De
ce amintim tocmai acum de greută
țile din iarna trecută, de deficien
tele manifestate în organizarea pro
ducției și a muncii? Explicația este
destul de simplă. în această perioa
dă. paralel cu eforturile care se fac
pentru recuperarea restanțelor si
realizarea integrală a planului, se
desfășoară cu intensitate si pregă
tirile. pentru sezonul rece care se

apropie. Deci, așa cum s-a arătat și
în intervențiile multor participanți
la dezbaterile din adunările gene
rale. este necesar ca specialiștii, ca
drele de conducere din cadrul trus
tului să trateze cu toată răspunde
rea pregătirile care se fac acum
pentru iarna viitoare, să ia toate
măsurile necesare pentru a nu se
mai repeta greșelile de anul trecut.

0 cerință actuală:
reducerea duratei
intervențiilor și reparațiilor
la sonde
tn general, nivelul producției de
titei depinde in mare măsură de
gradul de folosire a fondului de
sonde existent. Iar ca să producă
la potențialul maxim, la fiecare son
dă trebuie să se-execute. diferite
operații de întreținere, care se sta
bilesc in funcție de . caracteristicile
fiecărui zăcămînt. Pentru executa
rea acestor lucrări, care se referă
în special la întreținerea utilajelor
de adincime și de suprafață. se
oprește din funcțiune circa zece la
sută din fondul existent de sonde.
Or. din datele statistice rezultă că,
la I septembrie, din cele 2 976 de
sonde existente în cadrul Trustului
de foraj-extracție Bolintin erau
oprite pentru intervenții și reparații
un număr de 431 sonde, deci circa
(Continuare în pag. a V-a)
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Acționind hotărit pentru în
noirea și perfecționarea tehno
logiilor de fabricație, utilizarea
la maximum a timpului de lu
cru și a utilajelor din dotare,
colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile economice ale
municipiului Birlad au reușit
să sporească permanent pro
ductivitatea muncii. De la in
ceputul anului pină In prezent
acest indicator de bază a fost
depășit cu 3 308 lei pe fiecare
lucrător. Pe această bază, cei
ce muncesc tn industria muni
cipiului au reușit nu numai să
recupereze restanțele acumulate
in prima parte a anului, ci să
și realizeze peste prevederi
produse necesare economiei na
ționale, intre care rulmenți,
mașini-unelte pentru prelucra
rea metalelor, produse electro
tehnice și abrazive, confecții,
In valoare totală de 63.4 mili
oane lei. Cele mai mari depă
șiri la productivitatea muncii
au înregistrat pină acum în
treprinderea de produse abra
zive. întreprinderea de elemen
te pneumatice și aparate de
măsură și întreprinderea de
rulmenți. (Petru Necula).

Cu un tramvai numit mîndrie,
prin „orașul cu salcîmi“
Pe vechea stemă a Brăi
lei se afla incrustată o co
rabie cu pinze. Emblema
crea impresia de orgo
liu și ambiție, izvorîte din
dorința locuitorilor de a
înfrunta valurile Dunării,
ca și zbuciumatele valuri
ale istoriei care au urmat
anului 1368, cînd Brăila
este atestată documentar.
Pe nouă stemă a orașu
lui, anii socialismului au
eternizat alte simboluri :
locul fragilei corăbii a fost
luat de un falnic cargou,
care. împreună cu o cupă
de excavator, cu silueta
zveltă a unui stîlp de înal
tă tensiune și o făclie,
conturează noul destin al
Brăilei. Este o veritabilă
monografie a prezentului,
care condensează in liniile
sale de forță tot ce este
astăzi, aici, mai reprezen
tativ, dind o viguroasă re
plică la...... orașul cu salcimi" — cum era supranu
mită odinioară Brăila.
Argumentele dezvoltării
sale in ultimele două de
cenii sint extrem de nu
meroase, iar un reportai,
oricit de amplu ar fi, nu le
poale cuprinde tn totali
tate. Propunem cititorilor
, să urmărim o parte din
\_______________________

traiectoria dezvoltării parcurgind cu tramvaiul ora
șul, intre punctele sale
extreme. Sugestia ne-a
fost dată de un octogenar,
fost muncitor la „Industria
sirmei", un atelier care
acum 50 de. ani iși ridica
pe firmă această titulatură,

struiască pînă ce carlieruloraș va însuma 12 000 de
apartamente, cifră care se
apropie de numărul oame
nilor muncii dg la I.U.G.
„Progresul". Zărim o parte
din halele uriașe ale între
prinderii care furnizează
țării întreaga producție de

W AC1UAUTA1EA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
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unitate devenită în anii
noștri o cetate de plămă
dire a metalului după cele
mai moderne metode —
„Laminorul".
...Urcăm la prima stație
din nordul orașului, aflată
în cartierul muncitoresc
„Progresul" — un orășel
nou, edificat ca urmare a
indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu
cu prilejul unei vizite de
lucru in citadela excava
torului
românesc.
Aici
s-au mutat, in apartamente
confortabile, peste 6 000 de
familii, aici s-au construit
spații destinate instruirii
și educării copiilor, ocro
tirii sănătății, comerțului.
Și continuă să se con-

in cetatea industrială de
venită un perimetru al
muncii și creației.
...Ajungem in intersec
ția de unde urmăm linia
de tramvai 9, pe bulevar
dul Dorobanților. Peste
citeva minute ajungem la
strada Victoriei. Ne amin
tim că aici, prin anul 1954,
se construia primul bloc
cu 34 de apartamente. El
este și astăzi, ca o mărtu
rie a unui avint de în
ceput, la umbra unor
blocuri maiestuoase care
flanchează acum moderna
arteră. Șis gindul ne tri
mite la cele peste 35 000 de
apartamente care s-au ri
dicat la Brăila, in marea
lor majoritate in ultimii
20 de ani, unde locuiesc
peste 60 la sută din cetă
țenii municipiului de azi.
Dacă am cobori și am face
citiva pași, s-ar putea ve
dea și un nou hotel cu 8
niveluri, și școala cu 16 săli
de clasă, și alte edificii noi.
Ne-am propus însă să nu
ne abatem de la traseul
stabilit și, iată, ne aflăm

excavatoare și realizează
totodată o gamă variată de
utilaje grele pentru pro
gramele naționale priori
tare din minerit și îmbu
nătățiri funciare, pentru
platformele marine și in
dustria navală. „La cinei,
cind șuiera, șantierul / Se
trezea, se imbrăca, tropăia
cartierul / Și mahalaua
pleca să trudească / La
uzina brăileană cu firmă
franțuzească".
Versurile
lui Miliu Dragomir au ră
mas in urmă, asemenea
imaginilor din filele în
gălbenite de vreme ale
trecutului. Stăpîni pe des
Corneliu IFRIM
tinele lor, muncitorii de
corespondentul „Scinteii”
astăzi
sint proprietari,
producători și beneficiari (Continuare in pag. a II-a)
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A CONDUCE „PRIN FAPTE"
ÎNSEAMNĂ A CONDUCE COMPETENT
Două Informații, una mai semnifi
cativă decit alta, îți rețin in mod deo
sebit atenția atunci cind te interesezi
de activitatea economică a întreprin
derii de aluminiu din Slatina. Prima
constă în aceea că această unitate,
„Erou al Muncii Socialiste" incă din
1979, și-a îndeplinit lună de lună
sarcinile de plan in toți cei 20 de ani
din existența sa, pe care i-a împlinit
— fericită coincidență — în zilele in
care poporul nostru sărbătorea două
decenii de- la istoricul Congres al
IX-lea al partidului. A doua, confirmind-o pe prima, se referă la
faptul că destoinicul colectiv de aici
și-a propus să dobindească pentru a
doua oară consecutiv inaltul titlu de
„Erou al Muncii Socialiste". Iar re
zultatele pe 8 luni din acest an, cele
mai bune din istoria sa (intre altele
a realizat pe această perioadă și cea
mai înaltă productivitate a muncii
de la punerea în funcțiune a între
prinderii), adăugate celor obținute în
ultimii trei ani, cind s-a situat per
manent pe locul I în întrecerea so
cialistă pe ramură, atestă că se află
pe drumul împlinirii noii izbînzi.
în fața acestui bilanț ne-au revenit
in minte, ca un laitmotiv, cuvintele
tovarășului Alexandru Albu, secre
tarul comitetului de partid, care, în
trebat prin ce se caracterizează acti
vitatea consiliului oamenilor muncii
în conducerea acestei importante
unități, ne-a răspuns dezarmant de
simplu : „Prin calitatea oamenilor
care-1 alcătuiesc. Prin competența,
răspunderea și spiritul lor revoluțio
nar. Prin modelul de muncă pe care-1
propun întregului colectiv. Prin con
ducerea activității prin acest model".
Cine sint, așadar,' cei care conduc
„prin propriul model de muncă", cu
atita eficiență, activitatea acestei în
treprinderi 1
Ne vom opri în rîndurile de față
asupra cîtorva dintre ei — fiindcă e
greu, chiar imposibil, să cuprinzi
intr-un spațiu restrins munca celor
29 de tovarăși, cîți numără consiliul
oamenilor muncii de aici — a căror
activitate se identifică, în linii mari,
cu a tuturor membrilor organului de
conducere colectivă. Implicați toți,
în mare și în amănunt, în primui
rind cu fapta, în soluționarea tuturor
problemelor întreprinderii.
Despre Ion Rusu se spune că este
„veteranul" consiliului oamenilor
muncii. Ca maistru principal la sec
ția I electroliză, face parte din con
siliu de la constituire. E mîndru —
și-o spune cu modestie — că. „de
cind activez în organul de con
ducere colectivă, unitatea noastră,
dar prin asta nu vreau să spun nici
în ruptul capului că e meritul meu —
a obținut numai rezultate pozitive".
Care ar fi, totuși, meritul „veteranu
lui" din consiliul oamenilor muncii ?
„Problemele pe care le-am rezolvat
și le rezolv — spune dînsul — se
înscriu firesc în datoria mea de

maistru, de comunist și de membru
al consiliului oamenilor muncii". Iar
in dreptul acestei datorii el a adău
gat mereu „fapte în plus". Maistrul
Ion Rusu este omul care a format
două generații de mecanici in dome
niul reparațiilor pentru instalațiile de
electroliză. Dar nu așa formal, spunindu-le „măi băieți, faceți asta și
asta", ci avînd grijă de creșterea fie
căruia ca de propriul său fiu. Și nu
e vorba de unul sau doi, ci de peste
patruzeci. Cită răbdare, cită- trudă,
cită ..pricepere a învestit pentru a
face din niște tineri veniți de la
țară mecanici capabili să știe să
repare instalații atît de complexe,
din fața cărora, Ia început, cind le
vedeau învăluite în jerbe de foc,
vroiau să fugă, știe numai el, omul
care n-a făcut economie pentru a-

ceasta — nici nu s-a gindit vreodată
să facă — nici de timp, nici de „da
torie în plus". Iar dacă astăzi secția
electroliză are cele mai reduse de
ranjamente tehnice — chiar sub nor
mele admise — toată lumea știe că
e meritul maistrului Rusu și al
„școlii lui". Sau, ca să ne referim
la o altă „datorie în plus" pe care
și-a asumat-o maistrul în cauză, cine
nu știe aici că inovațiile și invențiile
sale — în număr de cinci — au
permis întreprinderii, pe lingă reali
zarea unor importante îmbunătățiri
ale procesului de producție, să nu
mai fie dependentă de tehnologii și
piese de schimb din import ?
Inginerul Alexandru Trandafir
este în consiliul oamenilor muncii de
peste 10 ani. I s-a spus de la veni
rea in întreprindere „copilul minu
ne" al Slatinei și așa i-a rămas
faima. întreptătită și la început, în
dreptățită și astăzi. A îndeplinit
pînă acum în întreprindere toate
funcțiile posibile — de la inginer
stagiar, șef de atelier proiectare, mecanic-șef, inginer-șef — pînă Ia cea
mai grea : director al uzinei de utilaj
riietalurgic- și piese de schimb pen
tru industria aluminiului. îl între
băm care este contribuția sa, în
calitate de membru al organului de
conducere colectivă, la rezultatele
bune ale întreprinderii și ne răspun
de : „Să nu mi-o luați în nume de
rău, dar contribuția mea nu poate
fi despărțită nici o clipă de cea a
colectivului pe care-1 conduc. Pentru
că, e 'o părere personală, nu poate
munci bine un director de unitate aî*
cărei colectiv nu-și face datoria".

Aspect din renumita stațiune Predeal

emis de cuptoare, știe ce se întîmplă
înlăuntrul acestora, acolo unde focul
creează miracolul său. In iarna aces
tui an, cind întreprinderea s-a con
fruntat cu greutăți deosebite, cind
variațiile de gaze în cuptoare pu
neau în pericol producția uzinei,
„nea Aurică" și oamenii formați de
el-— fie că a fost vorba de Paul
Stoicescu, Ion Bărbulescu sau Florea Graînea — au făcut minuni. Mi
nuni fac și astăzi, orice greutăți s-ar
ivi, și asigură anozii necesari între
prinderii. Pentru că ei sint oameni
pe care greutățile nu-i sperie, ci ii
obligă — cum se exprimă încercatul
comunist — „să-și pună mintea_ și
inima la contribuție". Adică să gîndească și să acționeze cu responsa
bilitate, ca adevărați comuniști.
Dar despre care dintre membrii
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere nu s-ar putea vorbi în
mod asemănător ? Inginerul Grigore
Gogulescu, de 10 ani membru in or
ganul de conducere colectivă, este
autorul unor soluții și invenții vizînd reducerea consumurilor de
energie electrică, prin care cel mai
mare consumator de energie elec
trică al țării, întreprinderea de alu
miniu de aici, se apropie de nivelul
performanțelor bune existente în
această industrie pe plan mondial.
Maistrul Aurel Moraru, deși supra
bilitate. Apoi cu calificarea acestora.
încărcat cu sarcinile obștești, în ca
(Și nu e ușor să formezi sute de
litate de vicepreședinte al consiliu
de oameni în meserii dintre cele
lui oamenilor muncii, de președin
mai diverse și toți cu o înaltă califi
te al comitetului sindicatului, a gă
care !). Apoi cu organizarea de co
sit timp — printre atitea preocupări
lective specializate pe familii de
— să soluționeze o problemă teh
piese. Apoi cu crearea unui centru
nică, creînd un dispozitiv cu ajuto
propriu de proiectare. Cîte eforturi
rul căruia se recuperează anual circa
au concentrat toate aceste etape,
20 000 tone ulei emulsionabil. Ingine
cîte nopți albe n-au cerut ele, e greu
rul Alexandru Orzață, tipul clasic de
de descris și calculat. Finalitatea lor
director cu „biroul" mereu pe teren,
o demonstrează cel mai bine rezulta
mereu printre oameni, omul care
tele de astăzi. Prin efortul acestor
stimulează ca nimeni altul ideile —
oameni, uzina asimilează anual mii
el însuși este autorul unor impor
de piese de schimb, iar de la un plan
tante inovații și invenții —, își lea
valutar anual de 4—5 milioane do
gă cu mîndrie numele de faptul că
lari, pină in urmă cu 2—3 ani, s-a
în ultimii cinci ani nici un partener
ajuns la un import de zero lei —
străin n-a avut măcar o singură
dacă se poate spune așa — pentru
obiecție în ce privește calitatea alu
piesele de schimb. Iar toate aceste
miniului importat de aici.
eforturi au aici o denumire simplă :
„conducerea prin modelul oamenilor
...Aceștia sint, prezentați succint,
din forul autoconducerii muncito
cițiva din membrii consiliului oame
rești".
nilor muncii dintr-o întreprindere
Aurică Stancana este al doilea
care aspiră cu îndreptățire — și re
„veteran", ca vîrstă, al consiliului
zultatele la zi o susțin temeinic —
oamenilor muncii, Ca membru al
la cel de-al doilea titlu de „Erou al
organului de conducere colectivă
Muncii Socialiste". Dacă am contieste ales, practic, numai „de „cijici..,. . .nua. cu. ceilalți, am repeta, în linii
ani. „E greu să ni membru în coiTgenerale, aceleași trăsățuri. Care,
siliul oamenilor muncii ? Aveți răs
reunite, s-ar constitui în adevăratele
punderi mari ?“ — îl întrebăm. „E
atribute ale spiritului revoluționar,
greu, cum să nu fie greu, ai atitea
ale responsabilității unor oameni
răspunderi. Dar dacă-ți faci datoria,
care au înțeles că a conduce în nu
situația se schimbă. Ai satisfacția că
mele clasei muncitoare înseamnă â
munca ta este eficientă". Simplu și
fi, prin propriile fapte, modelul
frumos spus. Prin ce-și întărește co
demn de urmat. Iar stilul de muncă
munistul Aurică Stancana, prepara
prin care conduc are o temelie trai
tor lâ cuptoarele de coacere anozi,
nică — temelia faptelor.
șef de echipă, aceste cuvinte 7 Tot
prin fapte. Se spune că „nea Auri
Constantin PRIESCU
că", dacă se uită din oraș la fumul

întreprinderea pe care o conduce a
fost înființată la indicația expresă a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tocmai
pentru ca „oamenii ei să-și facă da
toria față de economia națională".
Cum ? Simplu ! Cele 15 000—20 000 de
piese de schimb necesare unei între
prinderi realizate pe bază de licență •
— unitate unicat în cadrul economiei
naționale — să fie asimilate de
„uzina... uzinei", cum s-a exprimat
atunci, atît de 'plastic, 'secretarul ge
neral al partidului. Iar omul din
fruntea ei nu s-a lăsat nici o clipă
copleșit de sarcina grea încredințată.
A început cu... începutul. Cu recru
tarea oamenilor pe care, ca slătinean
din tată în fiu, i-a ales în proporție
de 90 la sută din județul Olt. Ca să
fie o investiție și eficientă, și de sta-

Excursioniști la

Acțiuni turistice de mare
atracție pentru bucureșteni
Venind în sprijinul oamenilor
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei, pentru a-și pe
trece timpul liber sau o parte din
concediu într-un mod cit mai plă
cut și instructiv, pentru a-și îngriji
sănătatea intr-una din stațiunile
balneoclimaterice sau pentru a în
treprinde drumeții pe cit de atrac
tive pe atit de reconfortante . pe
trasee și în zone de rară frumusețe
ale țării, Consiliul municipal al
sindicatelor, prin comisia sportturism, in colaborare cu întreprin
derea de turism, hoteluri și restau
rante — I.T.H.R. București, a în
tocmit pentru perioada toamnă-iar
nă un bogat program de acțiuni,
una mai tentantă decit alta.
— Sint acțiuni cu adevărat de
masă, cele care au avut loc in acest an, pînă acum, reunind sute de
mii de bucureșteni — ne spune to
varășul Vasile Codrca, președinte
le comisiei sport-turism a Consi
liului municipal al sindicatelor.
Creșterea de la o lună la alta a
numărului de oameni ai muncii
care participă la aceste acțiuni se
datorește atit colaborării strinse și
fructuoase cu întreprinderea de
turism, hoteluri și restaurante
București, care asigură condiții
dintre cele mai bune de transport
cu' autocarul și cu trenuri speciale,
cit și strădaniei unor entuziaști și
pasionați activiști de-ai noștri, pre
ședinți ai comitetelor de sindicat
sau responsabili ai comisiilor de
sport-turism, precum Matei Stăncioiu de la „Tehnometal", Dumitru
Dragu de la întreprinderea „Vul
can", Mihai Munteanu — „23 Au
gust", Steluța Neagoe — „Adesgo",
Alexandru Badea — I.M.G.B., Pompillu Pașan — „Automatica", și
mulți alții.
Pe toți aceștia, ca și pe alți re
prezentanți ai comitetelor sindica
telor și ai comisiilor sport-tu
rism din întreprinderi și instituții
bucureștene i-am întîlnit la Pre
deal, veniți într-o „vizită de do
cumentare" organizată de I.T.H.R.
București. Ei au avut prilejul să
constate „pe viu", la fața locului,
condițiile dintre cele mai bune de
cazare și masă oferite de Oficiul
județean de turism Brașov-Predeal,
ca și posibilitățile sporite de agre
ment și de practicare a sporturilor
montane în această zonă de un pi
toresc aparte. Oaspeții au reținut și
și-au notat — spre a le aduce la
cunoștința colectivelor de oameni
ai muncii din care fac parte —
noutățile prezentate de directorul
O.J.T. Brașov-Predeal, Gheorghe
Rădulescu, noutăți cu care sezonul
toamnă-iarnă își intimpină vizitay^torii. Iată citeva dintre acestea, de

cel mai larg interes pentru turiștii
bucureșteni — și nu numai pentru
ei : modernizarea și ridicarea gra
dului de confort într-o serie de
vile și hoteluri ; amenajarea a două
noi pîrtii de schi — una în ime
diata apropiere a hotelului „Ori
zont" și alta pe Cioplea ; înființa
rea unei școli. de schi, organizată
pe categorii de’ vîrstă și în funcție
de gradul de cunoaștere a acestui
sport atit de îndrăgit; reamenajarea bazei turistice și de agrement
de la Dimbul Morii ; modernizarea
telescaunului de la Clăbucet, care va avea o viteză de urcare și coborire de două ori mai mare. De ase
menea, în afară de „Serbările Pre
dealului", organizate intre 3 și 6
octombrie, ajunse Ia a doua ediție,
vor fi inaugurate la Predeal primele
ediții ale unor manifestări de mare
amploare și atracție, intre care
„Zilele modei turistice montane"
(16—20 octombrie), „Gala umorului
turistic" (1—3 noiembrie), „Zilele
filmului de comedie" (11—17 noiem
brie), Concursul tinerilor, pianiști
(20—24 noiembrie). Tot la Predeal
— și tot în premieră — se vor orga
niza o sesiune științifică pe teme
ale turismului montan (25—27 oc
tombrie), o consfătuire pe proble
me de medicină turistică (7—9 no
iembrie), un simpozion de design
turistic și altele. însoțiți de Dorel
Puchianu și Carmen Gligoraș, de
la O.J.T. Brașov-Predeal, repre
zentanții comitetelor sindicatelor și
ai comisiilor de sport-turism din
marile întreprinderi și instituții ale
Capitalei au poposit in acele vile și
cabane care se pot contracta, prin
I.T.H.R. București, în sistem char
ter, pentru colectivele de oameni al
muncii care își pot petrece aici ci
teva zile sau concediile de odihnă.
Primele experiențe făcute în 1985
cu acest nou sistem de închiriere
a unor vile și cabane de către co
lectivele de la întreprinderile „Da
nubiana", „Steaua Roșie" și altele
s-au soldat cu rezultate Încuraja
toare, astfel că acțiunea se va extinde in cursul anului viitor.
— Pentru stimularea și
buna desfășurare a acțiunilor
ristice de masă pe care le între
prindem în colaborare cu comisia
sport-turism a Consiliului muni
cipal al sindicatelor — ne-a spus
tovarășul Ștefan Crăciun de la
I.T.H.R. București — s-au luat
o serie de măsuri organizatorice.
Astfel, Agenția de turism din
bulevardul Republicii 68 (respon
sabil Lucian Preda) a fost specia
lizată în organizarea, cu prioritate,
a acțiunilor turistice de masă, cum
sint excursiile la cules de plante
medicinale, concursurile de orien-

tare turistică, de pescuit, de schi
și altele. De un mare interes se
bucură excursiile organizate la
sfîrșit de săptămînă cu trenuri
speciale. Un astfel de tren special
circulă pînă la Predeal, cu opriri
la Sinaia și Bușteni, turiștii avînd
la dispoziție, pe grupuri, ghizi
dintre cei mai buni cunoscători ai
traseelor montane cu diferite grade
de dificultate, trasee care se stabi
lesc potrivit cerințelor și prefe
rințelor turiștilor respectivi. Un
alt tren special- circulă pină la
Curtea de Argeș, unde se vizitează,
între altele, monumentele istorice
și de artă, ca și muzeul orășenesc,
cu secția de istorie-arheologie și
cu o bogată colecție de artă popu
lară. Ambele trenuri speciale, cu
locuri rezervate pentru cite 1 000—
1 300 persoane fiecare, pleacă
duminica dimineața din Gara de
Nord, în jurul orei 7, iar întoar
cerea are-loc' seara, in jurul orei
20. înscrierile în aceste excursii se
fac cu 10 zile înainte de data des
fășurării lor, prin'"comitetele sindi
catelor, comisiile de sport-turism
și asociațiile sportive sau. direct,
la agenția de turism specializată
în acest scop de pe bulevardul
Republicii 68. Totodată, este de re
marcat faptul că, în ultimul timp,
în afara acestor excursii cu tre
nuri speciale, care tind să devină
tradiționale, capătă o tot mai lar
gă răspîndire drumețiile de cite o
zi și jumătate de la sfirșitul săptămînii, precum și âșa-numitele
__
...
. minivacanțe de cîte 3 sau 6 zile la
cele mai cunoscute cabane, între
care Virful cu Dor, Miorița, Valea
__ , Gura
___ Diham, Peștera,
cu _
Brazi,
Poiana Secuilor, Padina, Muntele
Roșu. Pentru reușita acestor acți
uni, I.T.H.R. București asigură
transport, cazare, masă și un
atractiv program de agrement.
Vremea frumoasă din această
toamnă i-â făcut pe organizatorii
turismului bucureștean să continue
și alte acțiuni de masă de mare
atracție pe Litoral și in mirifica
Deltă a Dunării, la monumentele
istorice și de artă din Moldova sau
pentru asigurarea de bilete de
odihnă și cură balneară în oricare
din stațiunile balneoclimaterice
ale țării. Față de multitudinea și
varietatea ofertelor turistice din
perioada de toamnă-iarnă, pentru
care se așteaptă, din timp, opțiu
nile bucureștenilor, I.T.H.R.B. se
străduiește — după cum sintem in
formați — să asigure și serviciile
necesare Ia un nivel corespunzător.
Intr-un cuvint, servicii prompte și
de calitate !

Petre POPA

ROȘIORI t)E VEDE :

Construcții social-edilitare
Prin darea in folosință a unor
noi blocuri, cu 80 de aparta
mente, în orașul Roșiori de
Vede a prins contur un.frumos
ansamblu de locuințe — „Carpați IV". Pină în anul 1965,
Roșiori de Vede era, ca și ce
lelalte localități urbane din
Cimpia Burnasului, un tîrgușor in care „nu se intimpla ni
mic". După Congresul al IXlea al partidului, orașul a cu
noscut o puternică dezvoltare
economică și urbanistică. In această perioadă, pe lingă alte
obiective sociale, au fost con
struite peste 5 000 apartamente
moderne, confortabile. în pre
zent, aici se află in stadii avan
sate de execuție alte blocuri,
cu 120 de apartamente, o casă
a tehnicii pentru tineret, un
spital cuplat cu policlinică și
un hotel turistic. (Stan Ștefan).

(Urmare din pag. I)
într-un punct în care,
vizavi de un bloc-turn și
citeva blocuri-lamă, se de
molează. înnoirea continuă.
Strada Republicii se întin
de impunător sub ochii
noștri, cale de aproape doi
kilometri. Aici se regă
sește cu limpezime con
cepția edililor, care îm
pletesc noul, prin con
strucții moderne, cu tot ce
este mai valoros din patri
moniul vechii Brăile. S-au
restaurat Teatrul drama
tic „Maria Filotti" („noul
teatru vechi", cum îi spun
brăilenii) și alte clădiri
care meritau să fie păstra
te. Pe Dorobanți, in con
tinuare, dacă n-ai fost de
două-trel luni, ai impresia
că ai greșit adresa : în
locul caselor pitice, au ră
sărit blocuri cu arhitectu
ră variată, aliniate ca Ia
paradă. Piața ce se des
chide la intîlnirea cu Ca
lea Călărașilor — o altă
arteră modernizată, pe care
brăilenii o numesc și_ Ca
lea Soarelui — cit un
uriaș stadion, se află in
plină construcție. De jurîmprejur, multe blocuri
îmbrăcate în
sint incă
i
schele,, iar■ unele au și
început să se gătească
pentru primirea locatari
lor.
...Printre arborii seculari
ai Parcului Monument,
zărim Hipodromul, cel mai
vechi cartier de blocuri,
care are... 20 de ani, apoi

Imagine a modernului bulevard „George Enescu" din Suceava

Foto : Gh. Vințilă

de pe agenda de lucru-in practica activității cotidiene

Și în gospodăriile populației se impun
cerințele agriculturii intensive
ÎNSEMNĂRI DIN COMUNA S1NGEORGIU DE MUREȘ
In cuvlntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, in Hotărîrea-chemare a
Congresului consiliilor populare au fost stabilite sarcinile de mare răs
pundere ce revin organelor locale ale puterii și administrației de stat pe
linia dezvoltării multilaterale, a înfloririi economico-sociale a tuturor
zonelor si localităților tării — precizindu-se că în centrul preocupărilor
și activității lor trebuie să stea realizarea unei agriculturi intensive, creș
terea substanțială a producției vegetale și animale. Pentru a îndeplini
acest obiectiv major, consiliile populare au datoria de a urmări consec
vent îndeplinirea programelor existente, realizarea unor producții agricole
de mare randament, atit în unitățile. agricole de stat și cooperatiste, cit
și in gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție și în cele ale țăranilor individuali. Pornind de la aceste cerințe,
ne-am propus să reliefăm modul cum acționează consiliul popular din
comuna Sîngeorgiu de Mureș pentru obținerea unor producții sporite,
îndeosebi în zootehnie, în gospodăriile populației.

Noile valențe ale unei bo
gate tradiții
Locuitorii comunei suburbane Sîn
georgiu de Mureș sint. prin tradiție,
buni crescători de animale, in spe
cial de bovine, tradiție despre care
se poate spune că a fost ridicată pe
o treaptă superioară prin activitatea
de producție și cercetare zootehnică
desfășurată de unitățile agricole cu
acest profil de pe raza comunei. In
gospodăriile populației însă, pînă în
urmă cu cițiva ani. creșterea anima
lelor tindea să Înregistreze o anu
mită stagnare. Pornind de la cerin
țele stabilite de partid în domeniul
zootehniei, de la prevederile progra
mului de autoaprovizionare, consi
liul popular a stabilit unele măsuri
și a început să acționeze. în strînsă
colaborare cu cetățenii, pentru re
dresarea situației. Ca urmare, efec- :
tivele de animale din. gospodăriile
populației au sporit cu aproape 50
la sută in acest an față de 1980. cele
mai mari creșteri înregistrîndu-se la
porcine, ovine și păsări. Furnizîndu-ne aceste date, primarul comunei.
Ilarie Opriș, ne-a precizat :
— Considerăm că aceste rezultate
constituie doar un început, pe baza
căruia consiliul popular, cetățenii
comunei își propun să înfăptuiască
sarcinile sporite izvorîte din docu
mentele Congresului consiliilor popu
lare. Recent, într-o plenară lărgită a
comitetului comunal de partid, ținută la citeva zile după congres. am
stabilit, în linii mari, un program
in această direcție, pe căre îl vom
detalia și-l vom supune dezbaterii
tuturor cetățenilor comunei si. apoi,
sesiunii consiliului popular.
Din primele analize și discuții a
rezultat că avem toate condițiile
spre a ne îndeplini obiectivul pro
pus pentru anul 1990 în acest dome
niu : a dubla efectivele actuale de
porcine și a le spori cu cel puțin 50
la sută pe cele de ovine si bovine
existente în gospodăriile populației.
Deoarece s-a constatat că in privin
ța numărului de bovine creșterea a
fost mai lentă, ne propunem o serie
de acțiuni speciale pentru stimularea
acestei activități, pentru consolidarea
rezultatelor deja obținute, care ne-au
convins, o dată mai mult, cit de ren
tabilă este creșterea vitelor în aceas-

Sala polivalentă (ceva mai
tinără: 6—7 ani), cu 1 200 de
locuri. „Bariera" nu mai
există ; ea a rămas doar
un toponimic, pentru că
orașul s-a extins, acope
rind o veche mahala, că
tre platforma industrială a
Chiscanilor. Pină acolo
însă mai intîlnești destule
noutăți : un spital cu 700
de paturi și policlinică, un

tă zonă a țării. Din considerente ase
mănătoare vom sprijini dezvoltarea
creșterii iepurilor de casă si extin
derea sericiculturii.

De la propunere ia faptă
începutul încurajator, realizările
care încep să se vadă sint. intr-ade
văr, notabile, cu latît mai mult cu
cit ele sint rodul colaborării fruc
tuoase cu cetățenii, rezultatul valo
rificării inițiativelor și propunerilor
acestora. Despre una din aceste ini
țiative. deputatul Vasile Bordaș ne-a
furnizat următoarele detalii :
— Cetățeanul Cseh Bella și alți
locuitori au lansat propunerea de a
împrejmui o parte a islazului comu
nal. adică nu mai puțin de 28 de
hectare de teren, pe care să-1 par
celăm si să-l amenajăm în funcție
de nevoile zootehniei intensive. Pro
punerea a fost. discutată mult și in
adunările cetățenilor, și în sesiunea
consiliului popular, deoarece lucra
rea solicita un mare volum de mun
că. Pînă la urmă comisia permanen
tă pentru probleme de agricultură
a întocmit un studiu, cu sprijinul
unor specialiști de la stațiunea de
creștere a bovinelor, ajungindu-se la
concluzia că lucrarea va fi rentabilă
dacă jumătate din suprafață va fi
transformată în fineață. In primăva
ra aceasta s-a trecut la treabă ; to
tul a costat mult mai ieftin, prin
faptul că a fost plătit doar mate
rialul, restul realizindu-se prin mun
că patriotică, prin participarea a sute
de cetățeni. Iar efectele au fost peste
așteptări. Pășunatul rațional, prin
rotație, pe suprafața parcelată, care
a fost și fertilizată, și-a spus cuvîntul în creșterea producției de lapte,
ceea ce a condus la depășirea pla
nului de livrări la fondul de stat.
Iar de pe cele 14 hectare transfor
mate în fineață s-au luat deja trei
coase de fin, care a fost depozitat
pentru iarnă.

rr1Efectul în lanț"
al inițiativelor cetățenești
Am relatat această experiență,
demnă de interes, pentru că ea do
vedește că atunci cind sint fructifi-

anii socialismului pe dru
mul ciulinilor- Bărăganu
lui. Din cartea de vizită a
acestei cetăti a chimiei re
ținem că aici se realizează
90,7 la sută din producția
de fibre artificiale a țârii,
25 din cea de fibre și fire
chimice, peste 18 la sută
din producția de celuloză
și 0 la sută din cea de
hirtie.

cate inițiativele cetățenilor, cind
există preocupare pentru o conluorare permanentă, rezultatele nu întirzie să se arate, Iar cind acțiunile
sint bine gindite. bine conduse si
urmărite cu grijă de consiliile popu
lare. ele se constituie și intr-un în
demn pentru cetățeni de a veni cu
noi propuneri, cu noi sugestii, con
tribuind apoi la finalizarea lor.
In această ordine de idei se cu
vine arătat că acțiunea de care am
vorbit i-a determinat pe multi cetă
țeni să-și cumpere bovine și să pro
pună ca anul viitor să se amenajeze
incă o suprafață în același sistem.
Tot pentru sporirea numărului de
animale in perioada următoare con
siliul popular are in vedere și alte
lucrări : fertilizarea întregii suprafe
țe de pășunat, amenajarea unei aducțiuni de apă pentru adăparsa
vitelor direct la pășune, inițierea
unui program de îmbunătățire a ra
selor de animale cu sprijinul unor
specialiști din unitățile de cercetare
de pe raza comunei. De altfel, co
misia permanentă pentru probleme
de agricultură din cadrul consiliului
popular are in lucru un studiu pen
tru dezvoltarea sectorului zootehnic,
întocmit in colaborare cu specialiștii
din unitățile de cercetare.
Inițiativele cetățenilor sint numeroase. Bunăoară, profesorul Ștefan
Mezei a înființat un cerc al crescătorilor de iepuri, cerc alcătuit în
mare măsură din elevi ai școlii ge
nerale. Aceștia dețin deja 700 de
exemplare. Cum numeroși cetățeni
se arată tot mai interesați de aceas
tă activitate, sprijinită Îndeaproape
de consiliul popular. începînd de
anul viitor planul de livrări la fon
dul de stat al comunei include și un
număr important de asemenea ani
male.
în privința sericiculturii, se are în
vedere să se ajungă la nivelul anului
1990 la o producție de patru-cinci
sute kilograme gogoși de mătase
anual, fată de 40—50 kilograme, cit
se produce acum. în acest scop, s-au
plantat deja in toamna trecută și in
această primăvară un hectar de duzi.
Și în acest caz este semnificativ
felul în care a acționat inițiativa lo
cuitorilor. prin faptul că ei sint cei
care au propus ca parcul „prins în
plan" să fie sădit cu duzi, in locul
altor arbori. Anul acesta lucrarea va
continua prin plantarea duzilor și
pe marginea a 18 kilometri de drumuri și șosele din comună.
E greu de redat intr-un spațiu
succint toate modalitățile in care
Consiliul popular al comunei Singeorgiu de Mureș și-a propus să
acționeze pentru creșterea numărului
de animale in gospodăriile populației
potrivit sarcinilor stabilite la con
gres. Ceea ce dorim să adăugăm în
final este faptul că garanția reuși
telor de viitor stă — ca și pînă
acum — în permanenta conlucrare
a primăriei cu cetățenii, in atragerea
lor la actul de conducere și. deopo
trivă, la înfăptuirea măsurilor sta
bilite.

țile reale de Înfăptuire a
acestora, de necesitatea
continuării unor acțiuni
începute în anii precedenți, de urgențele cate
se impuneau în procesul
de gospodărire și înfru
musețare a municipiului.
Și acțiunea a demarat „in
forță", la ea concurind
zeci de mii de brăilenl, de
Ia prichindeii din grădinițe

Cu un tramvai numit mîndrie,
prin „orașul cu salcîmi“
complex școlar de chimie,
cartierul Radu Negru mo
dernizat, unde, pînă In
urmă cu 15 ani. pentru a
ajunge la barăcile sale —
locuințele de atunci — tre
buia să te încalți cu cizme
de cauciuc. In dreapta se
întinde stațiunea Lacu
Sărat ; clădiri moderne,
noi baze de tratament,
hoteluri — intre care unul
destinat țăranilor coopera
tori — dantelează linia
lacului, vestit pentru virtu
țile Sale terapeutice. In
stingă, o nouă unitate
autoservice, ferma pionie
rilor, iar apoi, în față, te
intimpină
stelajui
din
sticlă, beton și oțel ăl
Combinatului de fire, celu
loză și hirtie, răsărit în

...Am parcurs attția ki
lometri. Pe un singur fir
de tramvai am văzut nu
meroase înnoiri. Să ne în
toarcem în orașul cu oa
meni harnici.
La începutul acestui an,
Brăila a lansat chemarea
la întrecere către toate
consiliile populare munici
pale și orășenești. Un ase
menea pas este, evident,
temerar ; pentru că, in
trând primul în competiție,
întreaga țâră te privește
cu deosebit interes, iar tu,
temerarul oraș, ești „obli
gat" să te menții în eșa
lonul fruntaș. Obiectivele
stabilite de brăilenl în
chemare au fost elabora
te cu minuțiozitate, ținîndu-se seama de posibilită-

pină Ia pensionari. In
timpul liber, cu mic, cu
mare, ei pot fi văzutl in
parcuri șl pe bulevarde,
pe șantierele de construc
ții și in alte locuri, pretu
tindeni unde munca lor
poate fi pusă in slujba
frumosului și utilului.
Reținem diiitr-un bilanț
la zi al realizărilor edilitar-gospodărești : s-au dat
în folosință circa 1 000 de
apartamente, s-au plantat
50 000 pomi, arbori și ar
buști, 16 000 de trandafiri,
s-au amenajat 400 hectare
de zone verzi, s-au confec
ționat sute de piese de
mobilier stradal. Concomi
tent. s-au depus eforturi
pentru amenajarea noii
grădini botanice, a spații-

Ion MARIN

lor de joacă pentru copii,
a plajei de la Lacu Sărat ;
■ s-a amenajat un Jac de
agrement, s-a dat in func
țiune un nou tronson al li
niei de tramvai. Se cuvine
să precizăm că valoarea
muncii patriotice prestate
de brăileni a ajuns la 170
milioane lei, cifra reprezentînd 90 la sută din pla
nul stabilit pe întregul an.
Se muncește in continuare,
intens, la alte obiective,
care vor îmbogăți zestrea
municipiului : se lucrează
la magistrala și rețelele de
termoficare, la extinderea
liniei de tramvai, la con
struirea noii Case de cul
tură, știință și tehnică
pentru tineret, la amena
jarea unor sedii ale Casei
tehnicii șl bibliotecii jude
țene. Obiectivele propuse
in chemarea la întrecere
se
vor înfăptui, Este
o certitudine. Hotărîrile Congresului consiliilor
populare dau un nou și
puternic avint acestei com
petiții a muncii și a spiri
tului gospodăresc în care
sint cuprinși, cum spu
neam, toți locuitorii.
La Brăila sint și astăzi
mulți salcimi. Dar aceștia
nu au reușit să păstreze
în timp metafora care dă
dea specificitate urbei. Din
„orașul cu salcimi". Brăila
a devenit o puternică și
modernă cetate industrială
cu oameni harnici, des
chiși înnoirilor acestui
timp de mărețe împliniri
socialiste.
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CUM SÎNT PREGĂTITE TERMOCENTRALELE
PENTRU SEZONUL RECE ? (vi)

Pentru recolte sporite
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IA SEMĂNAT - LUCRĂRI
DE CEA MAI BUNA CALITATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

Răspunsul unor factori de conducere
din Departamentul căilor ferate
la semnalele anchetelor „Scînteii"

Specialiștii, împreună cu mecanizatorii,
răspund de calitatea însămințărilor

bacău :

hi județul Bacău se lucrează din
plin 'la semănatul griului, orzului si
a celorlalte culturi de toamnă. Cele
mai mari suprafețe au fost insămîntate piuă acum in unitățile agricole
din consiliile agroindustriale Dealul
Morii. Podu Turcului. Traian. Moinești. Hemeiuși și Filipești. Trăgind
învățămintele necesare atit din ex
periența unităților agricole fruntașe,
cit și din neajunsurile din acest ah,
comitetul județean de partid.'orga
nele agricole județene și-fiecare uni
tate au Întreprins măsuri tehnice și
organizatorice de natură să asigure
respectarea tehnologiilor de semă
nat. Că efcistă reale posibilități ca și
in această zonă să se obțină recolte
mari de cereale o demonstrează rea
lizările
cooperativelor
agricole
Nicolae Bălcescu. Ardeoani. Pirjol,
Mărgineni. Tamași etc., care în con
dițiile nu prea prielnice din acest an
au obținut cile 4 000—6 000 kg griu
Si orz la hectar pe terenuri neirigate.
Ce se face acum pentru ca nor
mele tehnice la semănat să fie res
pectate in toate unitățile agricole ?
Răspunsul il căutăm la fata locului
in cîteva cooperative agricole din
consiliile agroindustriale Gheorghe
Gheorghiu-Dej și Helegiu. Ne aflăm
pe terenurile C.A.P. Cașin. care v»
cultiva aproape 500 hectare cu ce
reale păioase. Pină la această dată.
200 hectare au fost pregătite pentru
a primi sămînța. iar pe alte 170 hec
tare s-au făcut lucrări de afinate a
terenului. La ferma, nr. 1. 'sub în
drumarea și supravegherea directă a
inginerului-șef al. cooperativei.. Flo
rin Frunză, cinci mecanizatori lucrau
la pregătirea terenului și la semă
nat. De notat că mecanizatorii erau
bine instruiți. cunoscînd și aplicind
întocmai prevederile din ordinul de
lucru. Cu toate acestea, controlul
exigent al specialistului, nu slăbea
nici o clipă. De ce ? „Anul trecut,
n-am realizat planul, la producția ide
griu. tocmai pentru faptul .că nu am
respectat întocmai normele tehnice

la semănat — tine să precizeze
Gheorghe Brinză, președintele uni
tății. aflat si el pe timp, lată de ce.
acrim, 'vrem să facem lucrări ca la
carte, pe întreaga suprafață. Terenul
este bine pregătit și fertilizat, iar
printr-o reglare' corespunzătoare a
semănătorilor se va asigura o densi
tate . de cel puțin 600 boabe pe me
trul pătrat". Intre timp, mecanizato
rii Mihai Miron. Jenică Bățrinu,
Gheorghe Ha bău și • Dumitru Pelin,
terminind de semănat orzul pentru
boabe, s-au mutat și ei in Lunca
Cașinului. la semănat griul.
Și la Tirgu Trotuș se lucrează in
tens la insămințări. Pe o solă de
circa 100 hectare, numită de săteni
„Țarina nouă". patru mecanizatori
pregăteau terenul și o semănau. „Ieri
am încheiat, semănatul griului pe
sola -Aerodrom-, iar azi dimineață
și orzul pentru masă-verde — ne
spune inginerul-șef' ăl cooperativei.
Ion Vîlcli. Mai avem doar de dat cu
tăvălugul. Aici nu vom mai tăvălugi
pentru că imediat ce se va termina
semănatul vom iriga întreaga supra
față". Se lucra totuși în condiții
bune, terenul era pregătit ca-n pal
mă. cu excepția unei' porțiuni unde
fusese un drum, iar bulgării scoși nu.
fuseseră prea, bine sfărîmați. Inginerul-șef ne-a promis că porțiunea res
pectivă va fi lucrată cu discul mare
pină cind terenul va arăta ca ■ un
strat de grădină. Un lucru insă il în
grijora pe specialistul unității : mari
suprafețe de teren care urmează să
fie însămînțate cu grîu sint. încă ocu
pate cu sfeclă de zahăr și cartofi.
..Dacă aceste suprafețe nu vor fi
eliberate la vreme — spunea ingine
rul — nu ne vom putea încadra ’ in
perioada, optimă cu semănatul".
Cei drept, sfecla este recoltată, dar
stă încă-in grămezi pe cimp. netrarisportată (circa 460 de tone). Diseutind cu tovarășul Ion Crislea. pre
ședintele consiliului agroindustrial
Gheorghe Gheorghiu-Dej: .-im aflat
că situ.-itia de la Tirgu Trotuș nu

Așa după cum s-o putut vedea din anchetele „Scînteii" (din 17, 18,
19, 20' și 21 septembrie) întreprinse in șase din termocentralele electrice,
problema esențială este acum, in luna septembrie, asigurarea stocurilor
de cărbune energetic, core să asigure in sezonul rece o funcționare
corespunzătoare o acestora. Pentru asigurarea acestor stocuri, o sarcină

este singulară. Mari cantități de
sfeclă de zahăr stau neridicate și pe
terenurile cooperativelor agricole
Coțofănești. Ștefan cei Mare. Cașin,
Căluți, Gura Văii, pentru că între
prinderea de prelucrare Sascut nu
asigură suficiente mijloace, de trans
port. Din această cauză mecanizato
rii nu pot executa arăturile pentru
insămințări.
Se muncește, intens și pe ogoarele
unităților agricole din consiliul
agroindustrial Helegiu. La Sănduleni,
Livezi. Birsăițești, Helegiu. mii de
cooperatori, tineri și virstnici. aju
tați de oameni ai muncii din între
prinderi și instituții, culeg recolta de
porumb, sfeclă și cartofi. Prioritate o
au suprafețele destinate insămințări
lor de toamnă. Terenul este,eliberai,
arat și pregătit. In general trebuie
spus că se seamănă intr-un pămint
bine pregătit, fertilizat, in prezența
specialiștilor, respectîndu-se întoc
mai tehnologiile prevăzute. Mai sînt
insă și excepții. La ferma nr. 4 Brătila a cooperativei agricole Helegiu.
bunăoară, se semăna orzul pentru
boabe intr-un teren nu prea bine
pregătit, cu bulgări și pietroaie. Șefa
fermei, inginera Cornelia Tudoran,
care se afla la fața locului,
spunea că s-ar putea ca in cele
din urmă să lucreze pămîntul și cu
tăvălugul, pentru ca sămînța să fie
bine acoperită de pămint. dar asta o
va hotărî inginerul-șef al unității.
Inginerul-șef insă nu trecuse în ziua
respectivă pe la Brătila și i se sim
țea lipsa. Ce-i drept, era prima zi de
lucru la semănat, dar asta nu con
stituie motiv ca patul germinativ să
nu fie pregătit corespunzător, Pen
tru că atit specialiștii, cit și mecani
zatorii au. datoria și trebuie să răs
pundă împreună de calitatea lucră
rilor la semănat din prima si pină
in ultima zi.

Gheorqlie BALTA
corespondentul

„Scînteii"

HUNEDOARA:

în formații mari,
muncă mai spornică
Mecanizatorii și . cooperatorii din
județul Hunedoara muncesc de zor
ia eliberarea și pregătirea terenului,
la insămințarea orzului și a griului.
Avind in vedere că volumul lucrări
lor de executat este foarte măre, s-a
luat măsura ca mecanizatorii să fie
grupați in formații mari. Ca atare,
au fost obținute rezultate bune atit
la pregătirea terenului, cit și la
semănat.
La asociația economică intercooperatistă Chimindia, 23 de mecanizatori
au lucrat neîncetat, zi și noapte, la
arat și discuit, cu. tot terenul greu
— o bună parte din cele peste 70
hectare destinate insămințatului
orzului sînt după trifoliene. O ase
menea formație compactă, de 10
mecanizatori, a fost constituită și la
C.A.P. Șoimuș. Am remarcat că
toate lucrările se desfășoară numai
sub îndrumarea specialiștilor. Inginerul-șef al unității, loan Herț, pre
ședintele cooperativei agricole. Aurel
Luca, și șeful secției de mecanizare,
Aurel Dobîrtă. erau prezenți in
mijlocul mecanizatorilor urmărind
îndeaproape respectarea calității
fiecărei operații de lucru in parte.
Muncindu-se in acest fel, in con
siliul agroindustrial Deva au fost
însămînțate pînă ieri, 24 septembrie,
peste 300 hectare din cele 615 hec
tare prevăzute a fi cultivate cu orz.
Avind in vedere că o bună parte a
terenului este pregătită, se apreciază
că ritmul insămințărilor va crește și
mai mult.
Și in consiliul agroindustrial
Hațeg, în ultimele zile a sporit sim
țitor ritmul la semănatul orzului și
al griului. „Conducerile unităților
agricole au mobilizat un număr
mare de cooperatori la- eliberarea de
resturi vegetale a terenurilor, în
special a celor ocupate cu cartofi —
ne spune inginerul loan Medrea,
directorul S.M.A. Hațeg. Ca atare,
pină luni seara, din cele 455 hec
tare prevăzute a fi cultivate cu orz
s-au semănat peste 250, iar terenul
este pregătit aproape în întregime.
Astfel, din cele 2185 hectare care
urmează să fie însămînțate cu grîu,
1 000 hectare au fost arate si pre
gătite. De altfel, am și semănat pri
mele 350 hectare". Consemnăm că
și in unitățile agricole situate în
zona Hațeg se lucrează cu formații
compacte de mecanizatori. La Sălaju
de Sus și Sălaju de Jos, ca și la
Silvaș. cite cinci tractoriști arau și
dișcuiau, iar cîte o formație lucra
la semănat.
Din constatările făcute pe teren și
din aprecierile specialiștilor rezultă
că ritmul lucrărilor la semănat
poate fi mult intensificat. O rezervă
in această privință o constituie fo
losirea integrală a timpului de lucru
de către mecanizatori. Or. în cîteva
unități agricole din consiliile agro
industriale Deva și Hațeg duminică
și luni lucrul in cîmp a început
după ora 8. iar in alte locuri mun
ca a fost întreruptă cu mult înainte
de lăsarea serii. Organizațiile de
partid de la sate, conducerile unită
ților agricole trebuie să acționeze cu
mai multă perseverență pentru or
ganizarea superioară a muncii și fo
losirea din plin a fiecărei ore bune
de lucru.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

In județul Arad, ritmul semănatului se intensifică de la o.zi la alta
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Ziua la recoltat, noaptea la arat. In județul Vaslui,
cum ziua este tot mai scurtă iar tractoarele se utilizează și la
transport, in foarte multe unități agricole s-a luat măsura să se
lucreze și noaptea la arat. Drept urmare, in întreprinderile agri
cole de stat Huși. Fălciu și Vaslui, cooperativele agricole Vetrișoaia, Pogăneșli, Costești. Deleni. Cirja, Bogdănești, Pochidia și
altele, sută de mecanizatori lucrează. în schimbul II, la arat, la
lumina farurilor și a lunii. Și este necesar să se procedeze așa
intrucit pină la începutul sâptăminii fuseseră arate doar 77 000 hec
tare. reprezentind 61 la sută din suprafața ce va fi însămînțată in
această toamnă, procent inferior mediei județelor din zona a doua
agricolă. (Petru Necula).
Ritmul lucrărilor, în creștere. In județul Argeș se mun
cește intens la semănat. Iată cîteva secvențe din consiliul agroin
dustrial Stolnici. Pentru eliberarea grabnică a celor 1 500 hectare
destinate griului, porumbul se recoltează mecanic cu 16 combine,
care realizează 300 hectare pe zi. în sprijin au fost aduse aici din
nord și 20 de tractoare .care execută arături și pregătirea terenului.
Calitatea semănatului se află pe primul plan. Pe o solă aparținînd
cooperativei din Silișteni, din- consiliul amintit, mecanizatorii Ion
M. Ion -,și Țănase, Șerban, care semănau griul, aveau asupra lor
ordine de lucru clare, semnate de inginerul-șef al unității. Pină
marți seara, pe ansamblul județului, arăturile pentru insămințări
s-au efectuat pe 81 la sută din suprafață, orzul a fost semănat pe
70 la sută, iar griul pe 30 la sută din suprafețele prevăzute. Co
mandamentul județean pentru agricultură urmărește urgentarea
lucrărilor agricole de sezon, îndeosebi a semănatului.. (Gheorghe
Cirstea).
Oameni care știu să prețuiască timpul. Unitățile
agricole din consiliul agroindustrial Șimian, județul Mehedinți, se
situează pe primul loc pe județ la insămințarea culturilor păioase.
Cele 450 hectare cu orz au fost semănate in numai două zile. Din
cele 2 450 hectare repartizate culturii griului, peste 1 130 hectare
au și primit sămînța. Viteza zilnică de lucru planificată se depă
șește cu 45 hectare la pregătirea terenului și 26 hectare Ia însămînțat. Cum este posibil ? S-au eliberat mai întii suprafețele de
teren care urmau a fi ocupate cu orz și grîu. ceea ce a permis
să se ia un substanțial avans la pregătirea terenului. Cadrele de
conducere și specialiștii, pe ferme, asigură executarea unor lucrări
de bună calitate. (Virgiliu Tătaru).
Pămînt degradat în preajma semănatului. Leon Turtureaii, inginer-șef la C.A.P. Doba. județul Sațu Mare, ne-a prezen
tat. la fata locului, cîteva parcele arate prevăzute a se semăna cu
griu. La marginea acestora, pe o porțiune lată de cîțiva metri,
unii mecanizatori de la I.E.E.L.I.F. Satu Mare, care execută aici
lucrări de îmbunătățiri funciare, au scos din canale de desecare
mari cantități de. pămint pe care l-au împrăștiat peste arătură. A rezultat o masă amorfă, impenetrabilă, de noroi,
Adică un pat germinativ din care nu va putea răsări nici
o plantă/ Acum, cooperativa agricolă este nevoită să refacă
lucrarea, fără să existe certitudinea că acea suprafață va putea fi
însămînțată la un nivel cit de cit corespunzător. Situația putea fi
evitată dacă mecanizatorii de pe utilajele I.E.E.L.I.F. ar fi execu
tat curățirea canalelor mai din vreme, adică înainte de arătură.
Ce a păzit conducerea întreprinderii amintite ? (Octav Grumcza).

de mare răspundere revine unităților Ministerului Transporturilor și Teleco
municațiilor, care trebuie să asigure transportul zilnic de la mine la ter
mocentrale al unei cantități de circa 110 mii tone. Au fost planificate
91 de trenuri-naveto compuse din cite 40 de vagoane automate și semi
automate pentru transportul special de cărbune Așadar, peste 3 000 de
vagoane care ar trebui să meargă zi și noapte pentru transportul canti
tății de cărbune planificate. Merg oare toate aceste vagoane... ca pe
roate ? lată întrebarea cu care om inceput ancheta noastră la Depar
tamentul căilor ferate, după apariția in „Scinteia" a unor ample son
daje întreprinse la termoceniralele din Ișainița, Onești, Doicești, Mintia,
Oradea și Giurgiu. Discutind despre multiplele aspecte pe care le ridică
asigurarea stocurilor de cărbune planificate o fi realizate pină Io 30
septembrie (5,5 milioane tone), am reținut că în domeniul transportului
două. mari probleme reclamă intervenția promptă o organelor .compe
tente din ministerul de resort : 1. Starea tehnică a vagoanelor, cu deose

bire cele specializate, cu descărcare automată, pneumatică și descărcare
manuală și 2. Folosirea intensivă a parcului de vagoane.

Cîteva garanții, dar și cîteva semnale „retur"
pe adresa termocentralelor
Am început ancheta noastră la
Direcția tracțiune și vagoane din
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, organismul tehnic
care se ocupă de starea tehnică a
tuturor vagoanelor de cale ferată,
îi găsim pe ing. Ion Călugăreseu,
directorul adjunct al direcției, cu
ziarul „Scinteia" in față și intr-o
discuție telefonică aprinsă cu șeful
reviziei de vagoane din• stația Min
tia.
— Cum a apărut această „navetă
fantomă" cu 34 de vagoane defecte
la termocentrala Mintia, așa cum se
scrie in ziar ?
De la celălalt capăt al firului,
șeful reviziei, Gh. Blăgăilă. explică
cu exactitate ce s-a întimplat, fapt
pe care directorul-adjunct ni-1 redă
cu mai multe amănunte tehnice.
— Cu Mintia, in general, noi nu
am avut probleme. Tocmai de aceea
m-a mirat cind am văzut câ ziarul
scrie despre un număr aut de mare
de vagoane defecte. De fapt. in
iieest^cțw. era vorba de sudarea
unor, bare (ie comandă care asigură
desSăicarch automată a vagoanelor.
Vagoanele acestea specializate, cu
..falls" cum le numim noi, foarte
bine excutăte in uzina de la Cara
cal, au patru clape pentru deschide
rea ușilor, 'clape prevăzute cu un
sistem de asigurare. La descărcare,
inainte de a fi acționate pneuma
tic. amintitele clape trebuie să de
blocheze siguranțele printr-o sim
plă mișcare manuală. De cele mai
multe ori aceste siguranțe nu sint
deblocate și sc dă direct drumul la
acrul comprimat. iar cilindrii pu
ternici de la capetele de, bară ac
ționează ușile smulgind aceste si
guranțe. de£ectindu-le. La debar
care este suficient ca aerul compri
mat să ajungă chiar pină la 2—3
atmosfere, in schimb, la închiderea,
tot automată, a vagonului, după
descărcare, este absolut obligatoriu
ca presiunea aerului să fie de opt
atmosfere. Fără această forță a ae
rului ușile vagoanelor nu se inchid și pleacă la încărcat neetanșeizate. Aflate intr-o astfel de stare
tehnică, cele 34 de vagoane amin
tite au fost incărcate la mina Lupeni, după ce in prealabil au fost
date alturi de sudură la clapele va
goanelor. Ca specialist, cred că pen
tru sudarea acestor uși de vagoane
au lucrat ccl puțin patru sudori mai
bine de opt orc. complicind foarte
mult repararea vagoanelor. Cert este
că ele au ajuns la Mintia cu aceste
suduri, care au făcut imposibilă
manevrarea lor automată, ingreunind descărcarea. La termocen
trala de la Giurgiu s-au adunat
mai multe vagoane defecte nu pen
tru că au venit garnituri întregi

defecte, ci pentru că de fiecare dată,
într-un- interval de timp, cînd a
apărut cîte un vagon cu defecțiuni,
a fost trecut pe o linie specială de
garare, așteptindu-se descărcarea
lor in bloc și trimiterea la repa
rat. cum s-a și întimplat de altfel.
Vagoanele defecte au fost dirijate
la întreprinderea de reparații din
Roșiori de Vede, iar din informa
țiile primite toate au și fost re
date circulației.
— Ce garanții, aveți că astfel de
defecțiuni, mai ales la sistemul au
tomat de descărcare, nu vor mai
apărea ?
— Vreau să precizez ' că pe baza
unor indicații speciale date recent de
conducerea ministerului nostru, am
hiat măsuri de urgență pentru re
medierea operativă a defecțiunilor
care apar la vagoane atit in stați
ile de încărcare, cit, mai ales, la
descărcare. Pe baza celor semnalate
în ziar, am luat măsuri pentru reinstruirca, personalului nostru care
manevrează .-vagoanele, ca. și apersonalilluî’J din vȚe.rmocentralț J'are
ăsîyifnă-^ia^^rORMi. Am tfetffi' Tă
verificarea instalațiilor pneumatice
din termocentrale și, Împreună cu
conducerile acestora, asigurăm uti
lajele care să ofere condițiile opti
me de manevrare automată a va
goanelor. De exemplu, la Giurgiu
se impune de urgență instalarea
unui nou compresor care să asigure
debitul necesar de aer comprimat.
La toate termocentralele au fost re
partizați muncitori feroviari specia
lizați pentru intervenții operative
la eventualele defecțiuni care .apar
la vagoane. De exemplu, Ia Oradea
avem patru muncitori și un șef de
tură, la Doicești am înființat un
post de revizie, la Ișainița avem,
de asemenea, un post de revizie. .
Toate punctele de reparații au
fost aprovizionate cu piese de
schimb. La Giurgiu, chiar asțăzi a
plecat un vagon cu piese de schimb,
urmind ca imediat să facem o a
doua linie de reparații dotată cu
scule adecvate intervențiilor. La
însurăței vom face o stație de re
vizie, așa cum este. în stația Iscroni,
de lingă Livezeni. unde vom trece
zilnic printr-un „filtru tehnic" toa
te vagoanele. De asemenea, la Min
tia vom înființa un punct de revizie.
Toate ■ aceste măsuri operative pe
care le-am întreprins ’ sint’de na
tură să asigure parcului de vagoane
destinate transportului de cărbune
o folosire la capacitatea maximă și,
mai ales, să evităm imobilizarea
acestora la termocentrale.
Și mai sînt dator un răspuns la
cele relatate in ziar _ în legătură cu
Ișainița. Este foarte 'adevărat că la
această termocentrală am transpor

tat cărbune și cu vagoanele clasice,
care impun o descărcare manuală^
Aceste vagoane sint puse in cir
culație suplimentar față' de sar

cina noastră de plan, tocmai pentru
a ne aduce o contribuție măi subr
stanțială la realizarea stocurilor de
cărbune in termocentrale.

Despre ritmicitate și punctualitate —
doar la nivelul dezideratelor ?
Sibuneam că o altă categorie de
probleme ridicate de transportul
cărbunelui o constituie aceea a rit
micității circuitului navetelor, al asi
gurării numărului de vagoane nece
sare. Iată care este opinia tovară
șului ing. Ion Hader, șeful serviciu
lui programare și optimizare a trans
portului dc mărfuri din cadrul De
partamentului Căilor Ferate :
— Noi am pus la dispoziție, con
form înțelegerii cu partenerii noștri,
un uumăr de 91 navete, fiecare com
pusă din cîte 40 de vagoane. în plus,
am mai format 22 de garnituri pe
care le numim noi „depozite pe
roate" pe care le manevrăm, după
nevoie, acolo unde este necesar, unde
posibilitățile de descărcare sint mai
operative. Repartizarea acestor nave
le este făcută de Ministerul Energiei
Electrice în înțelegere cu Ministerul
Minelor. La Ișainița. de exemplu,
trebuie să transportăm zilnic 40 mii
tone, adică 18 garnituri de descăr
cat la fiecare 24 de ore. La Turceni
trebuie să transportăm 25—30 mii
tone pe zi. la Mintia 13 400 tone pe
zi și așa mai departe. Din ■ păcate,
după cum rezultă si din anchetele
„Scînteii", acest program nu este
respectat atit din vina noastră, dar,
mai ales, a beneficiarilor noștri. în
zadar încercăm noi să asigurăm o
ritmicitate a trenurilor, dacă un
mare număr de vagoane sînt imobi
lizate ori la încărcare, ori, mai ales,
la ■ descărcare. As vrea să vă ofer
cîteva exemple. în ziua de 17 sep
tembrie. un număr de 14 navete, la
punctul de Încărcare însurăței, au

depășit timpul de încărcare, prevăzut
a fi de 6 ore pentru o navetă, cu
6 880 vagoane-oră. în ziua de 18 sep
tembrie a intrat o navetă la încărcat
la punctul Dragotești. la ora 9,15 și
a fost gata încărcată si bună de
drum a doua zi la ora 3.50. Alte 4
navete la același punct de încărcare
au avut o întirziere dc 5 760 vagoaneoră. Numai in zilele de 17 și 18 sep
tembrie. la însurăței. 29 de navete
au avut o întirziere ■ de 13 200 va
goane-oră. Trenul 22737 a plecat cu
o întirziere de... trei zile de la Dragotești ca urmare a unei divergente
pe teme de calitate a cărbunelui
între furnizor și beneficiar, timp in
care se puteau face opt transporturi
a cîte 2.200 tone.
O problemă la fel de grea o con
stituie imobilizarea vagoanelor la
descărcat, la termocentrale. în ziua
de 19 septembrie se aflau la Mintia
380 de vagoane care așteptau să fie
descărcate. La Giurgiu erau 89 de
vagoane, deci două navete. Termo
centrala de la Turceni constituie. un
caz aparte. Numai în zilele de 17. 13
și 19 septembrie s-a înregistrat o
întirziere la descărcat de 14 210 va
goane-oră. ceea ce înseamnă foarte
mult. Astfel de exemple am mai
putea da. nu ca să ne ascundem pro
priile noastre lipsuri pe care le cu
noaștem si facem tot efortul pentru
înlăturarea lor. dar pentru a supune
unei analize exacte și riguroase
cauzele care duc la imobilizarea
unui mare număr de vagoane atît la
mine, cit și la termocentrale.

Se așteaptă vagoane noi care... nici n-au plecat
din halele de montaj
în Încheierea anchetei moastre. am
avut o scurtă discuție cu tovarășul
ing. Iulian Tudosie, adjunct al minis
trului transporturilor și telecomuni
cațiilor.
— Toate problemele pe care le-a
ridicat „Scinteia" in anchetele intreprinșe-sțnț foarțe adevăr^ț.ș. și.
atrag atenția, in modul cel mai se
rios.'asupra lipsurilor semnalate.-" în
ceea’ ce privește activitatea noastră,
pot spune că am luat măsurile cele
mai adecvate pentru asigurarea unei
ritmicități a transportului, pentru
întreținerea tehnică corespunzătoare
a vagoanelor. în acest domeniu va
trebui să facem mai mult, în ceea
ce depinde de noi, dar va trebui să
cerem un sprijin mai larg și din
partea partenerilor noștri în menți
nerea unei stări tehnice bune a va
goanelor. Degeaba tot reparăm
noi vagoanele dacă la descărcat
sînt manevrate de oameni nepregă
tiți. Acum am luat măsuri să su
praveghem noi, cu personalul nostru,
operațiunile de descărcat pînă vor
fi bine instruiți cei care au această
muncă la termocentrale.

Aș vrea să, fac un apel, prin in
termediul ziarului „Scinteia". la con
structorii de vagoane specializate in
transportul cărbunelui, care au. o
restanță de 150 vagoane din planul
pe cele opt luni care au trecut din
acest an. Avem., de altfel, asigurări
■«din partea întreprinderii , construc
toare tic la Caracal că, piuă la sfîrșitul anului vor fi> livrate toate cele
700 de vagoane planificate. Condu
cerea partidului și statului nostru.
In grija statornică pentru dotarea
tehnică a unităților ministerului nos
tru, ne-a aprobat fonduri pentru
mărirea substanțială. în anul viitor,
a parcului de vagoane specializate
în transportul cărbunelui, astfel că
într-un timp relativ scurt, Cu I spri
jinul constructorilor. 1’0111 putesț .să
asigurăm la Ișainița si la celelalte
termocentrale numai vagoane auto
mate. ușor de manevrat și, cu riscul
că mă repet, care cer o înalta con
știință muncitorească la manevrarea
lor, la buna întreținere a acestui
bun, al noitru, al tuturor.

---------CERINȚE DE STRINGENTĂ ACTUALITATE :--------• Măsurile luate de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
pentru buna întreținere a parcului de vagoane să fie însoțite de acțiuni
concrete in pnitățile miniere și termocentrale pentru respectarea timpilor
normați de încărcare și descărcare a garniturilor de tren.
• Pentru a se evita imobilizarea navetelor, delegații termocentralelor
repartizați în unitățile miniere să dea avizele de calitate a cărbunelui
inainte ca acesta să fie încărcat in vagoane.
• Personalul care participa la manevrarea, încărcarea și descărcarea
navetelor cu cărbune să fie instruit și să respecte cu strictețe regulile de
exploatare corectă a vagoanelor.,
• In toate termocentralele să se ia măsuri operative pentru pregă
tirea corespunzătoare a tunelelor de dezghețare, astfel incit în sezonul
rece vagoanele să fie operativ descărcate, fără a fi deteriorate.

Petre CRISTEA

Robotizarea producției - imperativ al progresului tehnic
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Casa științei și .tehnicii pentru
tineret din Brașov a devenit, in
numai cițiva ani, , o rampă de lan
sare pentru tinerii specialiști din
întreaga țară. Sesiunile anuale de
comunicări științifice — „Tehno
logii actuale și de perspectivă" —,
organizate aici, au contribuit ia
afirmarea unor nume noi in viața
și ' activitatea creatoare a tinerei
generații, la implementarea și ge
neralizarea unor soluții noi, efi■ ciente. originale. După sesiunea
din acest an. putem spune că Bra
șovul a devenit o .gazdă „incomo
dă". avind in vedere duritatea com
petiției : premiul I nu mai poate fi
obținut tară a impresiona severul
juriu cu unu-două brevete de ino
vator sau inventator.
Fără prea mari emoții, tară com
plexe față de autorii de la Univer
sitatea brașoveană ai roboților
„Remecc" și ,,Remus" deja cunos
cuta, un grup de tineri de Ia în
treprinderea „Semănătoarea" —
București a prezentat, in cadrul
secției robotehnică. „fișa persona
lă" a robotului industrial „Mero3B", folosit in prelucrări mecanice.
Bucureștenii au obținut premiul I.
...întreprinderea „Semănătoarea",
secția prelucrări mecanice. Gazde
ne sînt specialiștii in robotehnică
premiali la Brașov. Gheorghe Ciontu. Cornel Gavaliugov, Viorel Po
pescu, Ștefan Oprea.
„Mero-3B“, acest simbol al pro
gresului tehnic, poate fi admirat
chiar la intrarea in secție. Este o
unealtă inteligentă, folosită la pre
lucrarea axelor grele ce intră in
componența transmisiilor mași
nilor agricole. Brațul său mecanic
execută mișcări precise, milimetric
calculate, conform unui program
fix. Prinde și manipulează axele ce
cîntăresc 60—80 de kg. Nu greșește,
\ nu obosește, lucrează eficient și nu

face... discopatie. De aproape doi
ani, operațiile de centruit și frezat
bilateral axe grele se desfășoară in
secția prelucrări mecanice. într-o
celulă robotizată — „formulă" mo
dernă — avind ca termeni alimenta
torul de axe. mașina-unealtă. robo
tul cu program fix și panoul de
comandă a .celulei. Proiectul robo
tului și al panoului de' comandă
poartă girul specialiștilor de la
catedra de teoria mecanismelor,
condusă de prof. dr. docent
Christian Pelecudi, Institutul po

denumire puțin pretențioasă astăzi,
dar foarte posibilă în viitor pentru
atelierul de autoutilări ! Fiindcă,
trebuie să precizăm, experimentul
„Mero" a transformat Întreprinde
rea- „Semănătoarea" in utilizator
al roboticii. -iar ambiția și compe
tența profesională a specialiștilor
săi, stimulate -de încurajările și
ajutorul material acordat de fac
torii de decizie, i-au conferit și sta
tutul de producător dc roboți. De
altfel, o firmă care’se: respectă nu
se limitează la utilizarea roboților.

La întreprinderea „Semânâtoarea" din București :
„MERO" - UN NUME CARE ASPIRĂ LA CONSACRARE
litehnic București. Celula de
fabricație. dotată cu robotul
„Mero-3B“, asigură tn prezent o
productivitate a muncii aproape
dublă față de cea înregistrată pină
in 1983. Implementarea robotului a
vizat doar automatizarea primelor
operații din fluxul tehnologic de
prelucrare a axelor grele. Moderni
zarea continuă. Proiectele au fost,
finalizate, urmind ca, in scurt timp,
să fie automatizate operațiile de
îndreptat și cele de alimentare a
strungurilor, a mașinilor de frezat,
găurit și rectificat. Astfel, vom ve
dea in curînd la lucru un nou ro
bot
(o variantă îmbunătățită,
„Mero-3D"). realizat tot in colabo
rare cu Politehnica bucureșteană.
tn viitorul apropiat vom putea
vorbi chiar de o „familie Mero" ;
un robot vopsitor, „Mero-6", este
pregătit pentru a trece din labo
ratoarele calme ale Politehnicii
tn iureșul producției de la „Semă
nătoarea". Experimentul „Mero“
a reușit. Urmează deci...
...„Secția roboți industriali". O

ci îi .și creează, ti adaptează, in
funcție de necesitățile sale interne.
Și „Semănătoarea" este o firmă
care se respectă !
Din luna • aprilie a acestui an a
devenit „operațională" celula robo
tizată pentru prelucrat axe inter
mediare, proiectată și realizată în
întreprindere. Productivitatea mun
cii crește cu 50 la sută grație unui
robot programabil cu două brațe
mecanice, alimentatorului de axe
pentru două strunguri copier și pa
noului de comandă a celulei. Ideea
de robotizare a producției ciștigă
tot mai multi adepți. Concepțiile
oroprii și colaborarea cu I.C.S.I.T.Titan și l.P.A. București vor face
posibilă, la sfîrșitul primului tri
mestru din 1986. inaugurarea celu
lei robotizate pentru prelucrări
prin așchiere, care va reuni mașina
de centruit și frezat bilateral axe
intermediare, un strung copier, sis
temul de alimentare și cel de co
mandă, precum și robotu-l indus
trial în coordonate sferice, RIS-63.
„Secția roboți industriali" începe.

așadar, să prindă contur. Pot fi ro
botizate, la. această -oră. sisteme
foarte complicate cu un simplu au
tomat programabil. „AP-micro",
produs de întreprinderea „Automa
tica" București. Pentru aceasta ar fi
însă necesar, și suficient deocajndată, ca specialiștii de. la „Automatica'^ să extindă capacitatea de
memorie a lui „AP-micro" de la
2 Ko la 4—6 Ko. Fabricația de se
rie a unor automate cu memorie
„bună" ar trebui să demareze in
cel mai scurt timp. Probleme' in
privința beneficiarilor nu există,
deoarece, se știe foarte bine, vrem
să introducem in procesele de pro
ducție roboți mai int'eligenți. capa
bili să’ia decizii, deci care au ne
voie de automate programabile cu
mai mult de... doi kiloocteți.
O întreprindere mare, cum este
„Semănătoarea", iși poate permite
„luxul" de a fi utilizator și. produ
cător de roboti industriali. Are
pentru aceasta suficiente resurse
umane și materiale. Experiența
acumulată pînă in prezent, după
cum precizează inginerul-șef Mihaî
Dogafu, arată însă că numeroasele
programe de colaborare, precum si
cele proprii, ar trebui să fie cu
prinse într-un program unic, minu
țios detaliat, astfel incit să se
creeze posibilitatea realizării unor
sisteme modulare, care să permită
robotului industrial adaptarea ra
pidă la orice gen dc operații.
Aceasta presupune o specializare- a
fabricației pentru componentele
electromecanice și hidraulice, pe de
o parte, și a componentelor electro
nice. pe dc alta. Dacă acceptăm'
ideea de „furnizor general", atunci
va trebui să creăm un furnizor ge
neral de roboți industriali.

Valeria ICHIM
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Festivalul internațional „George Enescu

Imagini ale eroismului,
ale luptei pentru libertate
Adînc incrustate în piatra și
bronzul monumentelor
ridicate,
azi, pe cuprinsul întregii țări,
semnificațiile trecutului de muncă și de luptă ale unui Întreg po
por capătă valoarea unui tezaur
spiritual purtat în timp ca cel mai
curat izvor al cutezanței omenești.
Imaginea concretă a fiecăreia din
tre lucrările cu adevărat repre
zentative care fac mindria patri
moniului nostru național, lucrări
care evocă evenimente memora
bile din existența eroică a po
porului ca și grandoarea realizări
lor societății noastre socialiste de
vin componente importante ale
unui vast proces de modelare a
conștiințelor prin utilizarea socia
lă largă a măiestriei Și competen
ței artistice. Ultimii 20 de ani au
adus din acest punct de vedere
mărturii nepieritoare asupra capa
cității artei de a capta izvoarele
inepuizabile oferite de un trecut
istoric glorios, de munca și viața
tuturor fiilor patriei. Referindu-se la citeva dintre realizările
de prestigiu ale acestor, ani ca la
tot atitea documente ale existen
tei și istoriei țării, podoabe de
artă ale progresului și civilizației
românești, sculptorul Iftimie Birleanu sublinia, in cadrul unei re
cente discuții obligația creato
rilor de a medita atent la sensul
și conținutul fiecărei lucrări, de
artă monumentală astfel incit fie-r
care nouă realizare să fie cit mai
bogată in idei, cit mai expresivă,
generatoare de sentimente patrio
tice.
— Plină de fapte mărețe. de
eroi care s-au jertfit pentru cauza
celor mulți, pentru independența
socială și națională a patriei, is
toria a. fost și continuă să fie unul
din reperele constante ale artei
dumneavoastră. $i pentru a exem
plifica aș aminti citev'a dintre lu
crările care s-au impus aprecierii
publicului — lucrarea pe care la
lași ați dedicat-o lui Dosoftei sau
monumentele pe care le-ați închi
nat lui Stefan cel Mare la Vaslui
și Suceava. Ce importantă atribuiți
ridicării unui monument — act pe
care l-aș numi generator de înal
te sentimente patriotice ?
— O lucrare de artă monumen
tală bine realizată din punct de
vedere artistic, o lucrare capabilă
să țcansmltă superioare / senspri
etice, idei cu mare putere de 'ge
neralizare este, cred, capabilă sâ
întărească coeziunea unui popor,
unitatea lui de gind și sentiment.
Este de altfel unul din motivele
pentru care, mai ales în ultimii
ani. am putut urmări desfășurarea
unor forțe importante ale sculp
turii românești in direcția comple
tării unui adevărat gol. Acela lăsat
în trecut de o mentalitate cosmo
polită, care prefera să încredințeze
unor artiști străini lucrări impor
tante, lăsind în umbră viguroase
talente românești, Măsurlle inițiate de partidul și statul nosde
tovarășul
tru,
personal
Nicolae Ceauș eseu de a Intensifica
această ■acțiune a ridicării de tîlonumente — omagiind astfel cele
mai importante momente ale isto
riei țârii, pe coi mai de seamă
eroi ai națiunii noastre — este de
natură să contribuie la o dezvol
tare plenară a artei românești. Este
de altfel un adevăr consonant cu
dorința oamenilor din cele mai
variate colțuri ale țării de a-și ve
dea eroii nemuriți in piatră sau
bronz. Mă aflam cu cîtva timp in
urmă la o adunare populară in
comuna Mădirjac și nu vă pot spu
ne cu cită emoție am ascultat do
rința formulată de cițiva țărani
de a avea in centrul comunei un
monument care să le amintească
de fiii satului care de-a lungul li
nei istorii zbuciumate s-au jertfit
pentru binele țării. I-am ajutat
să-și realizeze cu forțe proprii o
„floare pentru eroii patriei". .
am intitulat proiectul pe
c
l-am oferit comunei Mădirjac

Se vor împlini la 27 noiembrie o
sută de ani de la nașterea lui Li
viu Rebreanu, cel care a fost, așa
cum spunea George Călinescu, „cre
atorul romanului românesc modern",
ducînd acest gen. printr-o trudă de
o exemplară devoțiune, pe culmi ce
n-au fost erodate nici de modifică
rile sensibilității publice, nici de apariția altor opere de certă valoare.
Liviu Rebreanu a fost, precum Eminescu în poezie și Caragiale în
teatru, unul din acei scriitori care
au revoluționat din temelii un domeniu literar, nu pe căile zgomotoase și nu o dată teribiliste ale ma
nifestelor și programelor, ci prin
opere substanțial și radical noi din
toate punctele de vedere. De aceea,
istoria literară împarte fără nici o
exagerare drumul parcurs de lirica,
dramaturgia și romanul românesc
înainte și după Eminescu, Caragia
le si Rebreanu.
Dar revoluția produsă de cei trei
pe tărimurile amintite a schimbat
totul din temelii, de Ia modul de abordare a substanței sociale pînă la
. semnificația dată materialului tradi
țional de viață, de la investigarea
psihologică a cazului pină la releva
rea seismelor colective, de la substanțializarea expresiei la desăvirșirea modalității de transfigurare
artistică. Mâi mult, el a propus o
nouă ierarhie a valorilor, a făcut ca
ceea ce numim exigență să nu mai
fie doar un deziderat, ci să se exer
cite pornind de la realitatea exis
tenței acestor opere. Romanele lui
Liviu Rebreanu capătă adevărata
lor semnificație dacă le privim in
contextul istoric al apariției lor :
Ion vedea lumina tiparului in anul
1920, puțind fi socotită nu numai ca
cea dinții operă în timp a epocii
dintre cele două războaie de o efer
vescență spirituală ieșită din comun,
ci si emblema ei. Piatră de hotar și
simbol, preludiu și încununare. Ion
a așezat literatura epocii care se
năștea din tenebrele unui război și
din zorii României noi pe orbita
marilor construcții, a creat o stare
de emulație și de efervescență. Că
nu a fost un accident, o operă izo
lată, un moment irepetabil ne-0
dovedesc
Pădurea
spînzuraților,
Răscoala, Ciuleandra, și ele momen
te cardinale ale romanului românesc
care întrunesc atributele capodope
rei prin acuitatea investigației epice
ce pornește de la drama individului
și se oprește la psihologia socială
căreia el, cel dinții, i-a dat adevă
rata configurație morală in literatu
ra română. Cînd în 1932, la apari
ția Răscoalei, Perpessicius spunea :
„Romancierul cel mai viguros, cel
mai natural și cel mai captivant rămîne, fără tăgadă, Liviu Rebreanu.
Dacă, în măsura în care se pot pre
da metrica și filologia, ar putea lua
flintă o catedră a romanului, nu
văd la cine altul, ar face apel Uni-

proiect alcătuit dintr-un
obelisc
pe care se profilează figura sim
bolică a unei femei și un relief
conceput ca un omagiu adus tutu
ror celor ce nu și-au precupețit
viața pentru apărarea binelui co
lectiv. Trebuie să spun că pentru
multe din lucrările mele istoria a
constituit nucleul inspirației artis
tice. Mi-au plăcut intotdeauna eroii care au ridicat țara pe noi
trepte de glorie nepieritoare. Si
pentru că vă refereați la monu
mentele pe care le-am realizat, am
să vă spun că în fazele prelimi
nare ale lucrărilor de la Vaslui și
Suceava am citit tot ceea ce s-a
scris despre Ștefan, încercind să-mi
imaginez gesturile și atitudinile
lui caracteristice, izvorite firește
din tăria personajului, din dirzenia și înțelepciunea lui. Mă preo
cupă în momentul de față figura
de legendă a unui alt domnitor —
Bogdan Vodă, pe care l-am imagi
nat in mâi multe variante — in
rondbosse in mijlocul răzeșilor Iui
sau ca pe un relief in care figura
domnitorului, de asemenea. încon
jurată de țărani, este profilată pe
o poartă maramureșeană.
— Evocarea figurilor cu adevărat
emblematice ale istoriei și culturii
noastre, purtătoare ale unor înalte
idealuri umaniste, este de natură
să influențeze gindul pentru ade
văr și frumos al oamenilor, să mo
bilizeze nebănuite energii afective.
Aveți in atelier, intr-o fază avan
sată de lucru, un portret al lui
Ciprian Porumbescu, viguros con
struit. însuflețit parcă de elanul
care l-a făcut să compună atitea
melodii nepieritoare. Această evo
care in imagine artistică a spiri
tualității sau eroismului credeți că
se poate realiza in limitele artisti
cului ignorind chipul modelului
așa cum l-au păstrat sursele isto
rice ?
— Există, fără Îndoială, modali
tăți diferite de a omagia marile
personalități ale istoriei și culturii
românești. Nu cred însă că trebuia
să ne grăbim pentru a moderniza
inutil. Cred că avem nevoie. in
momentul actual, de dezvoltare a
sculpturii noastre, de lucrări cu un
mesaj limpede care să vorbească
generațiilor de azi și celor care
vor veni despre marile personali
tăți ale neamului românesc. Or, o
asemenea evocare nu poate fi fă
cută ignorind trăsăturile persona
jului. Am realizat in lunga mea
activitate
numeroase
portrete.
M-am străduit întotdeauna — fie
că era vorba de portretele lui NeCulce, Dosoftei, Cantemir, lorga,
Alecsandri, Eminescu, Creangă, Al.
I. Cuza sau Otilia Cazimir (pen
tru a da doar cîteva exemple) —

să descifrez o dată cu trăsăturile
personajului firea lui adîncă. să
sugerez prin mișcare, prin atitu
dine ceva din personalitatea com
plexă care l-a impus admirației
noastre. Portretul are o mare im
portanță în sculptură. Mă gindesc
în primul rind la acele portrete
abordate cu conștiința clară că
idealul umanist contemporan în
seamnă deopotrivă continuarea unor tradiții spirituale, dar și conti
nuă autodesâvirșire. De la Decedai
pină la eroii istoriei noastre con
temporane numeroase personalități
și-au găsit Întruchiparea in sculp
tura monumentală. Multe dintre
ele vor cămine in
patrimoniul
culturii naționale ca opere cu pro
fund mesaj patriotic. Să dai chip
unor eroi exemplari prin faptele,
prin gindirea lor, este o Îndatorire
plină de răspundere, capabilă să
vorbească generațiilor de astăzi și
de miine . despre noi Înșine, așa
cum am fost și cum sintem.
— Epoca noastră, in anii ce au
urmat Congresului al 1 X-lea, a
deschis șl in domeniul artei monu
mentale perspectiva unei angajări
culturale deosebite, a ridicat grija
față de toate valorile materiale și
spirituale ale națiunii de la nivelul
răspunderii individuale la acela al
răspunderii colective. Cum se in
tegrează vastului organism social,
ca mesaj, destinație șt realizare
artistică, o lucrare de for public
inspirată de realitățile de astăzi
ale țării ?
— Noile aspecte, atît de variate, atit de îmbucurătoare ale dez
voltării de astăzi a tării pot fi și
sint adeseori prilej de inspirație
nu doar pentru pictori și graficieni,
ci și pentru sculptori. Concretiza
te in imagine artistică, ele au tot
odată și valoare de document is
toric asupra dezvoltării noastre,
căci peste ăni ele vor ilustra foar
te clar de unde am pornit și lâ
ce rezultate am ajuns. victoriile
obținute in ultimii ani in toate do
meniile de activitate. Am de altfel
în proiect o asemenea lucrare in
titulată „Victoria socialismului",
lucrare in care am dorit să asociez
simbolul unei Victorii cu basore
liefuri in care voi figura scene
dintre cele mai importante ale
trecutului nostru istoric, un loc de
seamă ocupîndu-1 istoria și dez
voltarea nouă a țării. Cred că mij
loacele ' de expresie pe care ie
oferă sculptură și mai ales, cea
monumentală poate și trebuie «ă
contribuie la ridicarea conștiinței
oamenilor, la formârea unui înalt
ideal de viată.

Marina PREUTEJ
Manole CORCACI

DECEBAL Șl CĂPETENIILE" - lucrare de Iftimie Bîrleanu

versitatea, dacă nu la acela care In
IOn, in Pădurea spinzuraților și de
astă dată in Răscoala a vădit nu nu
mai cunoașterea societății și sufletului ei, dar că posedă mai ales
arta simplicității organice, acel flux
vital care animă toate făpturile și
dă relief tuturor temelor pe care le
aborda". De cind Perpessicius a
scris aceste rînduri a trecut mai bine
de o jumătate de secol, timp in care
romanul românesc a cunoscut numeroase opere intrate in istoria literaturii noastre și în conștiința publicului. Au devenit spusele marelui critic caduce, le privim oare ca
expresia unui entuziasm provocat
de apariția unei noi capodopere a
epicii românești, Răscoala, ce con-
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sublimeazâ. Astfel, opera lui Liviu
Rebreanu, situată ea însăși pe or
bita perenității, a devenit telul spre
care aspiră orice romancier adevă
rat, indiferent cărei formule de ex
presie artistică sau de structură sti
listică îi aparține.
Covirșind epoca prin romanele amîntite, celelalte aspecte ale. crea
ției sale care nu au uimit prin proli
ficitate și ubicuitate, ci prin adincime, au ttecut oarecum intr-un con
de umbră și nu au fost văzute la
adevăratele lor dimensiuni. Pe mă
sură ce opera de romancier Se' desăvîrșea, nuvelistica lui nu mai era
privită ca un capitol aparte, ci ca
un preludiu, ca o uvertură ce con
ține enunțate temele, motivele, si-

Sărbătoarea muzicii din capitala
țării noastre a programat, marți,
ia Ateneul român un recital de lie
duri susținut de unul din cei ■ mai
de seamă artiști lirici din R.D. Ger
mană. baritonul Siegfried Lorenz,
solist Ia Deutsche Staatsoper din
Berlin. Lucrări de elevată medita
ție poetică, piese de largă populari
tate din creația lui Brahms și Schu
mann au fost transfigurate sonor
de cunoscutul solist acompaniat la
pian de compatriotul său Herbert
Kaliga.
Orchestra de cameră din Oradea,
sub bagheta lui Ervin Acel, avind
ca solist pe Ștefan Ruha, a
interpretat. cu intensă vibrație emo-

Marile valori ale muzicii
Vizionase „Oedip",
lâ Parii, -cu ani in
urmă. Spectacolul ro
mânesc i s-a părut o
montare
impresio
nantă. „Este o operă
de geniu, de o emo
ționantă forță drama
tică. Ohanezian, in
primul rind, apoi corul — rar asemenea
sunet! — au „trăit"
muzica Ia incandescența
partiturii"...
Sint vorbele dirijoru
lui francez Jean Perisson, care, in com
pania
Filarmonicii,
dezvăluind bogata sa
experiență (dirijor la
orchestra, din Stras
bourg, la Opera și Fi
larmonica din Nisa,
la Opera din Paris,
turnee cu mari ansambluri simfonice in
S.U.A.. Spania, Chină,
U.R.Ș.S,..) a împlinit
două dintre momen
tele simfonice ale
festivalului, din care
nu au lipsit pagini
simfonice
enesciene.
— Mare surpriză 'ați
făcut melomanilor tâl-

măcind in afara Rap
sodiei I, anunțată in
program, si cea de-a
doua Rapsodie enesciană...
— Rapsodiile lui Enescți vorbesc, poves
tesc. se destăinuia ;
cea de-a doua, de
exemplu, te cuprinde,
te invăluie în tonul ei
baladesc.
— Ați fost la reconcertului
petițiile
inaugural. ați ascultat
Simfonia I de Enescu.
Știu că v-ați dorit
partitura și acum sinteți în posesia inte
gralei discografice a
simfoniilor enesciene.
Ați
colaborat
cu
prima orchestră a ță
rii. cu Ion Voicu,
in celebra partitură
beethoveniană, cu tâ
nărul violoncelist Ma
rin Cazacu în Con
certul de Haydn. La
gestul dv. dirijoral
sugestiv, detaliat, pe
dant, aș spune, s-a
răspuns cum ați do
rit ?"

CVARTETUL LONDONEZ „BRODSKY1'
Transformînd datul
concret al partiturilor
în congruente și pli
ne de sens deveniri
sonore marcate de o
atitudine estetică ori
ginală, Cvartetul de
coarde „BRODSKY"
din Londra ns-a ofe
rit. în. studioul de
concerte al Radioteleviziunii, un recital
memorabil.
Cunoș
team, deja, valoarea
deosebită a citorva
formații de acest gen
din Marea Britanie,
ca. de exemplu. Cvar
tetul „ ARDITTI", pe
care l-am ascultat
anul trecut Ia Darm
stadt-, și iată, acum,
la București, in cadrul
Festivalului ...George
Enescu" am avut re-

velația întîlnirli cu un
ansamblu cameral al
cărui atu esențial mi
s-a părut a fi speci
ficitatea
timbrală,
„sound“-ul colectiv cu
totul aparte, rezul
tat, desigur, al unei
migăloase și continue
fluidizări a virtualităților solistice in in
teresul obținerii so
norității de ansamblu.
Purtînd humele lui
Adolphe Brodsky, (celebru violonist, cel''
căruia Ceaikovski l-a
dedicat Concertul pen
tru vioară și orches
tră), Cvartetul de
coarde din Londra
reunește patru tineri
interpreți :
Michael
Thomas — vioara I,
Jan Belton — vioara

20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea In economie. Amplă
mobilizare pentru înfăptuirea hotăririlor
forumului
consiliilor
populare • Dezvoltarea economico-socială tn profil teritorial,
precum șl a industriei mici șl a
prestărilor de
servicii
pentru

Ceea ce vrem să subliniem în rindurile de față nu este faptul că
scrierile sale și-au aflat și iși află
necontenit noi cititori, ci faptul că
opera sa a devenit ceea ce pe bună
dreptate putem numi o permanență
națională. Citită nu din obligație
Școlâră, impusă nu prin filiere di
dactice, ci înscrisă in acel flux al
comunității sufletești a unui popor.
Deși nu sint un partizan al cifrelor
pe acest tărîm, nu aș putea trece
peste o realitate, și anume a celor
peste 4 100 000 exemplare din opera
lui Liviu Rebreanu tipărite din 1965
și piuă la mijlocul lunii august a
acestui an. Cincizeci de titluri prac
tic in toate colecțiile tipărite de editurile noastre. Cifra e impresio-

însemnări despre editarea și receptarea operei Iui Liviu Rebreanu în
zilele noastre
tuațiile, tipurile ce se vor dezvolta
în operele sale definitive. Am în
cercat să arăt în urmă cu citva
timp că o înscriere a lor nu numai
în evoluția scrisului lui Liviu Re
breanu, ci în evoluția literaturii ro
mâne ne-ar demonstra că nuvelele
sale închid, ducind in punctul cel
mai înalt, marea epocă, epoca de
glorie a nuvelei, schiței și povesti
rii românești, cea din primele două
decenii ale secolului nostim. Comparind cu ceea ce contemporanii săi
au scris pe acest tărîm, vom vedea
că Liviu Rebreanu are pe tărîmul
prozei scurte un rol invers, dar tot
atît de pozitiv ca pe acel al roma
nului. El închide un drum — cel
al nuvelei — și deschide, la puțin
timp după aceea, un altul, cel ăl
romanului. Deci Liviu Rebreanu a
realizat prin opera sa trecerea de
la o epocă literară la alta, fiind in
revoluția declanșată de el factorul
de continuitate, de permanență, de
neîncetată evoluție de la nuvelă la
roman.
Iar cît privește dramaturgia, deși
am fi tentați și aici să considerăm
și adest domeniu drept unul subsi
diar, o comparație a peisajului in
terbelic pe acest tărîm ne-ar de
monstra că Plicul, Apostolii și Ca
drilul se situează in prima linie a
genului și definesc tendințele școlii
de comedie românești din acea pe
rioadă.

Smaranda
OTEANU

„Lecturi“ mature ale unor
partituri celebre

Permanentele creației literare
izvorîte din viata poporului
sfințea o adevărată „cale regală" pe
care mergea scriitorul ce nu împli
nise atunci nici cincizeci de ani ?
Nicidecum. Și in această afirmație
nu trebuie să vedem o intenție de
a minimaliza tot ceea ce romancie
rii noștri de ieri și de astăzi au
creat, ci de a sublinia încă o dată
valoarea de etalon și de exemplu a
creației lui Liviu Rebreanu care a
captat toate filoanele marii literaturi dinaintea lui, strecurîndu-le,
purificîndu-le, dîndu-le expresia
desăvîrșirii și răsfirîndu-le apoi în
tot ceea ce s-a scris mai însemnat
după el. Pentru că Liviu Rebreanu
nu a creat doar o școală literară, o
direcție artistică, operele sale ro
manești au statuat un reper spre
care toți prozatorii adevărați au
privit : acela al marii arte care sur
prinde esențele unui suflet națio
nal, caracteristicile sale definitorii,
ceea ce i-a statornicit existenta in
timp și peste timp, legat și izvorît
din circumstanțe și împrejurări is
torice precis definite. Liviu Rebrea
nu a demonstrat că între eveniment
și transcendere, între înscrierea in
datele cele mai concrete ale unei
realități și între semnificația pere
nă dată fiecărui gest, fiecărei miș
cări sufletești, fiecărei reacții indi
viduale și colective nu-i nici o con
tradicție și că marea, definitiva artă
se naște numai cînd aceste două di
recții se întilnesc, se contopesc, se

— Dacă Ion Voicu
este un bine cunoscut
maestru al viorii, cu
care m-am bucurat să
împlinesc un opus de
anvergură, de largă
circulație, Violoncelis
tul Marin Cazacu a
fost o surpriză! Știți
cît este de dificilă
pagina lui Haydn ? 1
Ei bine, am descope
rit în el un tînăr mu
zician cu o înaltă
școală,
un virtuoz
care impune prin echilibrul perfect, prin
știința sunetului, mu
zicalitate.
printr-un
minunat ton. Cît pri
vește
ansamblul...
Știați că am dirijat
bucufilarmonica
reșteană cu 18 ani in
urmă? Este un coleetiv extrem de parti ci pant
afectiv;
cu
astfel de instrumentiști pasionați poți
străbate în siguranță
literatura marilor va
lori ale muzicii.

nantă și ea atestă nu o prețuire
conjuncturală și nici o. modă trecă
toare, ci faptul că Liviu Rebreanu
reprezintă acel reper despre care
vorbeam nu numai- pentru Istoricul
literar, ci pentru toți cititorii noș
tri. Dar, în același timp, aș vrea să
subliniez că poate .mai mult decit
alți mari scriitori, în ceea ce îl pri
vește pe Liviu Rebreanu s-a în
cheiat tipărirea Intr-o ediție criti
că a operei sale beletristice. Cele
douăsprezece volume, îngrijite de
N. Gherân, cuprind nuvelele, roma
nele și piesele sale de teatru, intr-o
prezentare științifică de o mare bo
găție documentară, cu un aparat
critic extins, ce ne ajută să luăm
cunoștință de un laborator de crea
ție comparabil numai cu acela al lui
Eminescu. S-au tipărit două volume
ale Jurnalului, iar datorită soției
scriitorului, Fany Rebreanu, și a
fiicei . sale, Puia Rebreanu-Vasilescu, avem și un număr impresio
nant de scrisori. Cunoașterea operei
în adîncime — în acești douăzeci de
ani — s-a unit cu operația de cu
noaștere a omului, pentru că Liviu
Rebreanu a fost ceea ce numim o
personalitate de impunătoare ținută
morală, un intelectual de alese în
zestrări, o conștiință a culturii noas
tre.
Dar răspîndirea operei sale nu
poate avea un hotar în timp și si-

a II-a, Paul Cassidy
— violă și Jacqueline
Thomas — violoncel.
Aureolați cu recu
noașteri internaționale
de prestigiu (Premiul
I la Concursul Euro
pean al Radiodifuziu
nilor pentru cvartete,
Premiul Criticii pe
anul 1984, acordat de
revistă
„Gramopho
ne"), membrii Cvartetului
’ ' „BRODSKY" au
prezentat
publicului
bucureștean un program
cuprinzînd
Cvartetul In re minor,
K.V. 421 de Mozart,
Cvartetul nr. 3 op.
94, semnat de Benja
min Britten, și o lu
crare
celebră
din
creația camerală a Iui

populațls tn cincinalul 1986—1990
20,35 Agenda Festivalului international
„G. Enescu" (color). Ediția a X-a
20,45 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politico-ldeologlce în lumina
hotărîrllor Congresului consiliilor
populare
21,05 Film serial Ccolor). ..Limita posi
bilului". Premieră pe țară. Pro
ducție a televiziunii sovietice.
Ecranizare a romanului omonim
al scriitorului Ioslf Gherasimov.
Telejurnal
închiderea programului

tuația ei față de cititorul de astăzi
ne arată că fluxul acesta nu cu
noaște nici o întrerupere.
De citva timp asistăm la apariția,
într-o prezentare grafică de o alea
să sobrietate, a ediției , intereditoriale Liviu Rebreanu, care apare cu
prilejul împlinirii, in 1985, a o sută
de ani de la nașterea scriitorului.
Au apărut pînă acum Răscoala, Ion,
Adam și Eva, și tn ultimele zile, în
tr-un singur volum, Crăișorul Horia
și Ciuleandra ; vor mai apărea incă
cinci volume ce vor cuprinde tota
litatea romanelor, o selecție a nu
velelor și a dramaturgiei sale. E un
fapt de cultură pe care se cuvine
să-1 subliniem In semnificația sa
acum, in anul în care cinstim o sută
de ani de la nașterea celui mat mare
prozator al românilor. Pentru că a
cinsti memoria unui scriitor de im
portanța lui Liviu Rebreanu impune
in primul rind tipărirea operei sale,
punerea la indemîna tuturor a scrie
rilor sale reprezentative. Ceea ce se
intimpiă sub ochii noștri prin aceas
tă ediție intereditorială prin care
centenarul Liviu Rebreanu devine
nu o sărbătoare convențională, ci
expresia acelei prețuiri constante de
care se bucură acest mare scriitor,
Cum spuneam, opera lui Liviu Re
breanu a fost prezenta. si incă în
tiraje mari, in toate colecțiile adecvate ale editurilor noastre. De data
aceasta, cititorul va avea posibilita
tea să-și îmbogățească biblioteca nu
numai cu un număr de cărți fru
moase, ci să cunoască una din ope
rele fundamentale ale literaturii ro
mâne. O asemenea ediție vădește
acum, cind ea a devenit o realitate,
cite ginduri se pot materializa și
cite iși așteaptă încă înfăptuirea
pentru a tace din editarea operei
clasicilor hoștri expresia unei poli
tici care să afle necontenit idei noi,
potrivite cu valoarea și locul pe care
îl ocupă creatorul in cultura noas
tră, asigurind permanența operelor
fundamentale in circuitul public.
Confirmind în chip strălucit juste
țea politicii noastre culturale, grija
pentru înscrierea in actualitate a
valorilor esențiale ale patrimoniu
lui nostru literar, ediția centenaru
lui Liviu Rebreanu reprezintă un
eveniment cultural de primă însem
nătate al acestui ăn : cele nouă vo
lume vor da cititorului de astăzi
imaginea unei opere literare pe care
timpul nu a erOdat-o, a unei opere
ce are un loc proeminent, crucial în
istoria literaturii române si vădește
o nepieritoare vitalitate ; punînd in
lumină personalitatea celui mai
mare romancier al țârii noastre,
scriitorul a cărui operă, ce are o
permanentă valoare exemplară, se
află înscrisă în patrimoniul Spiritual
al poporului român, devenind Sino
nimă cu nemurirea.

Valeriu RÂPEANU

tională, „Concerto Grosso" op. 6
nr. 4 în la minor de Hăndel, „Ano
timpurile" de Vivaldi, „Vivaldiaha"
de Tereny, precum si ..Concer
tul pentru orchestră de coarde" de
Paul Constantinescu.
O altă ipostază muzicală a zilei,
înscrisă în program sub genericul
„Panoramic XX". a constituit-o
evoluția, in studioul de concerte al
ftadipteleviziunii. a ansamblurilor
camerale „Omnia" din București
(conducerea muzicală — Marin
Soare) și ..Ars Nova" din ClujNapocâ (sub conducerea lui Cornel
Țăranu). Cele două formații, repretentative' Pentru școala componisti
că românească, au abordat cu

Beethoven, Cvartetul
op. 7.4, „al harpelor".
Dacă în Cvartetul
mozartian tn re mi
nor am remarcat dis
ponibilitatea deosebi
tă a formației pentru
sublinierea
parâmetrului armonic, tehni ca de arcuș, de
mare rafinament și
eficiență, contribuind
esențial
la reușita
demersului interpretativ, în Cvartetul lui
Britten, în special in
părțile a IlI-a și a
IV-ă, tinerii interpreți
englezi au impresio
nat prin modul subtil
în care au reliefat

maturitate artistică creații muzicale
contemporane semnate de Dumitru
Bughici, Călin loachimescu. Mihai
Moldovan, Cornel Țăranu. Marius
Constant.
După ce au apărut cu strălucire
și siguranță interpretativă in ..Lacul
lebedelor" de Ceaikovski. balerinii
Galina Sliapina. artistă a poporului
a R.S.F.S. Ruse, și Nikolai Fedorov,
artist emerit a! aceleiași republici,
au evoluat, marți, in ..Giselle" de
Adam (dirijor : Lucian Anca). Cei
doi soliști ai Teatrului Mare Aca
demic de Stat din Moscova au dat
și cu acest prilej măsura talentului
lor și a ținutei artei Coregrafice
sovietice.

elementele tematice,
ca și prin oportuni
tatea- creșterilor și
descreșterilor
dina
mice, tenta dramatică
a acestui opus al
compozitorului englez
justificind adoptarea
unei astfel de abor
dări
interpretative,
încheind concertul cu
Cvartetul op. 74 de
Beethoven, muzicienii
englezi au dat dova
dă, in același timp, și
de o largă mobilitate
expresivă, trecind cu
inteligența actului de
interpretare matur de
la momentele medi
tative din Poco Ada-

gio sau Adagio ma
non troppo lă dinamismul1 eclatant din
Allegro, Presto ori
din Final-Allegro con
Variazioni.
Valoarea de ansamblu a Cvartetului
de coarde „BROD
SKY" rezidă in va
loarea indiscutabilă a
celor patru instru
mentiști care îl com
pun și care, trebuie
să subliniem, se de
dică
muzicii
pe
care o abordează cu
o înaltă responsabili
tate și pasiune.

Sorin LERESCU

Reperele tradiției în arta
contemporană
SIMPOZIONUL DE MUZICOLOGIE
Al X-lea Festival
internațional „George
EnesOu" prilejuiește
nu numai bucurie ar
tistică, întilnitea cu
mari creații și inter
pretări, ci și o con
fruntare de idei, sta
bilirea unor contacte
între gindirea româ
nească ' despre muzică
și cea a unor specia
liști valoroși din alte
țări. Ca și tn alte edi
ții, Simpozionul de
muzicologie, organizat
sub egida Consiliului
Culturii și Educației
Socialiste și a Uniunii
compozitorilor și mu
zicologilor din Repu
blica Socialistă Româ
nia, a întrunit peste
douăzeci de muzico
logi intr-un schimb
substanțial de idei. în
centrul
atenției
a
stat, bineînțeles, ope
ra lui George Enescu.
care, inepuizabilă în
bogăția ei, a prilejuit
unele interpretări noi,
deosebit de intere
sante. în același con
text cuprinzător și-au
găsit locul și contri
buții privitoare la
muzica contemporană.
Modalitățile de abor
dare au demonstrat o
mare deschidere a
disciplinei muzicolo
gice către metode și
tipologii de cercetare

diverse, Ideea prineipală desprinsă din
toate participările —
aceea a actualității
artei enesciene și a
perpetuării ei in spi
ritul muzicii româ
nești contemporane —
a fost subliniată tn
cuvintul său intro*
ductiv de către mu
zicologul Nicolae Călinoiu.
președintele
Uniunii compozitorilor, precum și in nu
meroase alte luări de
cuvint. printre care
menționăm comunică
rile semnate de dr.
Vaslle Tomescu. Octa
vian Lazăr COsma,
Vasile Donose, Doru
Popovici. Un alt grup
de comunicări, con
stituind o completare
a acestei idei, cu o
argumentare aplicată
la obiect, s-a oprit
asupra unor aspecte
ale muzicii contem
porane românești (Ale
xandru Leahu, Lumi
nița Vartolomei) și
străine ; astfel, inte
resante puncte de ve
dere asupra muzicii
și vieții muzicale din
țara sa a prezentat
muzicologul Raimund
Woelbing din R.D.
Germană ; relația din
tre sursa folclorică și
modernitate în mu

zica sovietică actuală
a fost investigată de
muzicologul
'
("
Leonid
Grabowski (U.R.S.S.).
Tematica enescianâ
a demonstrat și ea o
largă deschidere me
todologică și de idei,
O serie de comunicări
au pornit de la studiUl pe document,
prezentind inedite sau
analize originale (Pa
trice
Miller
—
S.U.A.,
HildegardEmilie Schmidt —
R. F. Germania. Grigore Constantinescu,
Liliana
Gherman,
Mihai
Ghircoiașiu,
Constantin
StihiBoos). O altă catego
rie de texte a schițat
linii sintetice, deduse
din suprafețe largi
din opera enesciană
(Ivan Hlebarev —
R.P. Bulgaria. Tiberiu
Olah, Clemansa Firea),
au definit personali
tatea umană a lui
George Enescu, glndirea sa social-politică (Iosif. Sava) sau
au prilejuit o intero
gare asupra rezulta
telor exegezei enes
ciene recente (Ada
Brumaru, Mircea Voicana).

Elena
ZOTTOVICEANU

imperativ de o mare
(Urmare din pag. I)

lucrări practice, pe o temă concre
tă, de stringentă actualitate, .desprin
să din complexul de preocupări al
unității economico-productive unde
cursantul iși desfășoară activitatea.
Iar faptul că multe dintre aceste lu
crări sfîrșesc în statutul de invenții
și inovații demonstrează deopotrivă
potențialul creator și. implicit, di
recțiile specifice de perfecționare
metodologică proprii sistemului ge
neral de reciclare a pregătirii tutu
ror oamenilor muncii.
S-a acumulat, treptat, o vastă și
complexă experiență. în continuă
Îmbogățire și diversificare. Fată de
cele 2 097 196 persoane incluse în
planul pe 1984 al perfecționării pre
gătirii profesionale pentru persona
lul muncitor din toate ramurile eco
nomice, a fost perfecționată pregă
tirea a 3 320 812 persoane, iar un
asemenea ritm de cuprindere ii este
specific și anului 1985, care prevede
reciclarea a 2 362 327 persoane, in timp
ce într-un astfel de proces au și fost
angrenate cu mult peste 3 milioane de
persoane. Cu o asemenea amploare a
cuprinderii se asigură, cum amin
team. ca fiecare om al muncii să-și
perfecționeze pregătirea cel puțin o
dată intr-un cincinal, desigur, cu
variații specifice de timp, in raport
de exigentele științifice si tehnice
ale unuia sau altuia dintre dome
niile tehnico-economice. Si aceasta
inclusiv in condițiile cind, așa cum
prevăd documentele partidului nos
tru. populația ocupată va crește in
viitorul cincinal la 11.5 milioane per
soane. dintre care circa 73 la sută
iși vor desfășura activitatea in in
dustrie si in alte sectoare neagri
cole. iar circa 27 la sută In agri
cultură. Pornindu-se de. la asemenea
proporții in continuă creștere, în do
meniile minelor, petrolului, agri
culturii, energiei electrice ș.a. au
fost elaborate, pe baza unei largi
consultări și dezbateri, programe
speciale de reciclare a pregătirii ; la
nivelul fiecărui minister, centrală și
întreprindere funcționează comisii
cu atribuții și răspunderi precise in
ceea ce privește pregătirea, perfec
ționarea. încadrarea și promovarea
în muncă. Dar cel mai important
dintre asemenea rezultate este însuși
faptul că în conștiința imensei ma
jorități a personalului muncitor de
toate categoriile, profesiile si virate
le s-a Înrădăcinat convingerea că
eforturile sistematice de perfecțio
nare a pregătirii reprezintă astăzi un
indicator elocvent al demnității pro
fesionale si civice, intră ca element
definitoriu in ecuația personalității
omului Societății noastre.
Ceea ce nu înseamnă, desigur, că
perfecționarea pregătirii răspunde
pretutindeni celor mai înalte exigen
te formulate în documentele parti
dului nostru. O seamă de analize
efectuate la nivelul întreprinderilor,
centralelor, al departamentelor și
ministerelor economice ilustrează

amănunțit, pe lingă unele succese
■ incontestabile, slaba finalitate și
chiar formalismul, ridicat pe alocuri,
prin natura rezultatelor, la nivel de
principiu organizatoric. Nu o dată,
programele sint neadecvate scopuri
lor urmărite de fiecare unitate eco
nomică. reîmprospătarea cunoștințe
lor este adesea concepută ca o enti
tate abstractă sau ca un serial de
enunțuri fără legătura obiectiv necesară cu sarcinile actuale și de
perspectivă din domeniul creșterii
productivității muncii, al economi
sirii de materii prime și materiale,
al adoptării urgente de soluții teh
nico-economice optime. Uneori, in
formațiile sint prezentate linear, fără
o dezbatere, fără o analiză aprofun
dată, ca o prelegere ex cathedra ce
trebuie reținută ca atare, cu datele
ei cel mai adesea generale, neesențiale și fără preocupări in direcția
descifrării sarcinilor de viitor, a că
ror soluționare se impune să fie gă
sită încă de astăzi. De altfel, di
mensiunea prospectivă, anticipativă
este conferită mai rar programelor
de reciclare, deși tocmai in această
orientare de viitor rezidă rațiunea
lor de a fi. O seamă de paralelis
me sau suprapuneri de teme, fără
luarea in calcul a etajelor deja stră
bătute de fiecare cursant, diminuea
ză considerabil eforturile oricît de
stăruitoare.
Succesele amintite, cit și lacunele
încă existente demonstrează in ega
lă măsură necesitatea reevaluării
activității de perfecționare a pregă
tirii cadrelor de Ia nivelul ministere
lor pină la cel al întreprinderilor
economice. O reevaluare de fond. dij
namică. esențială, care să contribuie
la generalizarea metodelor superi
oare si la eliminarea in întregime a
formalismului și minimei rezistente,
a mediocrității de orice factură.
Sub nici un motiv .nu mai pot fi
admise situațiile. încă frecvente, cind
programele de reciclare, atit din
punctul de vedere al conținutului, cît
și al metodelor folosite, se situează
la un nivel inferior formelor de
pregătire urmate anterior de fiecare
cursant. Pe această cale s-a ajuns
în unele cazuri ca perfectionarea
pregătirii specialiștilor să fie des
fășurată in modalități subuniversitare. ca și cum sensul logic al asimi
lării ascendente a cunoștințelor ar
putea fi contrazis sau schimbat.
Realizarea unor indici superiori de
calitate in toate domeniile vieții
economice și sociale, obiectiv fundamental pe care Congresul al
XIII-lea 1-a pus în fața întregului
popor, face imperios necesară perfectionarea pregătirii tuturor cat.egoriilor de oameni ai muncii, prin
asimilarea continuă, progresivă a
celor mai noi cuceriri ale științei si
tehnicii contemporane, toate acestea
creind condițiile Unei participări de
înaltă calificare și sporită eficientă
la realizarea amplelor și complexe
lor obiective ale dezvoltării socia
liste multilaterale a patriei noastre.
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VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN R. D. GERMANA

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

Delegația Camerei Populare a Re
publicii Democrate Germane, con
dusă de Horst Sindermann, membru
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Camerei Populare a
R.D.G., care se află in țara noastră
la invitația Marii Adunări Națio
nale, a făcut, marți, o vizită în ju
dețul Iași.
Oaspeții au avut o întrevedere cu
președintele consiliului popular ju
dețean, Leonard Constantin, in
cursul căreia au fost înfățișate as
pecte privind dezvoltarea municipiu
lui și județului Iași, realizările obți
nute de oamenii muncii din această
parte a țării în anii socialismului, cu

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
' DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEH"
HARGHITA : Produse

modernizate
* în prim-planul preocupărilor oa
menilor muncii din industria jude
țului Harghita se situează îmbună
tățirea structurii producției, creș
terea calității acesteia, promo
varea cu consecvență a progresului
tehnic. De la inceputul anului și
pină in prezent au fost asimilate
și introduse în fabricație o serie
de produse noi, cu performanțe
tehnice superioare, competitive pe
piața externă, intre care : tractoa
re pe șenile SM-1 000 destinate lu
crărilor agricole pe terenuri in
pantă de pină la 36 grade, mașini
și utilaje pentru industriile meta
lurgică, chimică, electronică, ali
mentară și de prelucrare a lemnu
lui, mobilier, confecții, tricotaje și
alte produse solicitate de benefi
ciari interni și partenerii externi.
(I. D. Kiss).
VÎLCEA: Amenajări energetice

pe cursurile mici de apă
O nouă microhidrocentrală s-a
adăugat celor 14 obiective de acest
fel construite și date în exploatare
în ultimii doi ani pe cursurile mici
de apă din județul Vîlcea. Ampla
sată pe pirîul Pătești. noua micro
hidrocentrală, cu o putere de 30 kW,
a fost conectată la sistemul energe
tic național. Pînă la sfîrșitul aces
tui an, în județul Vîlcea vor mai fi
puse în funcțiune alte 5 microhidrocentrale. (Ion Stancîu).
MUREȘ : Apartamentul

cu numărul 57 000
Prin darea în folosință a celui
de-al 250-lea apartament realizat
de lucrătorii Trustului antrepriză
generală de construcții-montaj Mu
reș a prins contur noul și frumosul
cartier „Unirii", cel mai tînăr an
samblu de locuințe din municipiul
Tirgu Mureș. Acestea ridică la
" 57 000 nlmîăf iii 'a’păi'tamentelor con
struite și date în folosință in.ora
șele și satele județului Mureș. în
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea și pinăjn prezent.
(Gheorghe Giurgiu).
Importante
economii de metal
Acordînd o deosebită atenție în
noirii și modernizării producției,
perfecționării tehnologiilor de fa
bricație și reducerii consumului de
metal pe unitatea de produs, colec
tivele de oameni ai. muncii din 36
de unități. ăconohsice din judetuT
Buzău au reușit, în perioada care
a trecut din acest an. să economi
sească 2 142 tone metal. De aseme
nea. ca urmare a acțiunilor de recondiționare și refolosire a piese
lor de schimb și a subansamblelor
BUZĂU :

din import, s-au obținut importante
economii valutare. (Stelian Chiper).
PITEȘTI : O nouă piață

agroalimentară
în tînărul cartier al petrochimiștilor din municipiul Pitești a fost
dată în folosință o nouă piață
agroalimentară. in care au fost
amenajate spatii de desfacere a le
gumelor și fructelor de către orga
nizațiile comerciale de stat și pro
ducătorii particulari. Tot aici se
află o mare expoziție permanentă
cu vînzare a produselor. Piața a
fost construită într-u'n timp record
de muncitori de pe marea platfor
mă petrochimică, locatari ai car
tierului respectiv. (Gheorghe Cîrstea).
TULCEA : Instalație

de recuperare a resurselor
energetice refolosibile
Oamenii muncii din cadrul în
treprinderii de alumină din Tulcea
au realizat și pus in funcțiune o
instalație de recuperare a căldurii
de la cuptoarele de calcinare a alu

minei; Instalația, concepută de spe
cialiștii tulceni, asigură recupera
rea căldurii, care este folosită
acum în procesul de producție, la
îmbunătățirea randamentului arză
toarelor de la calcinatoare. (Neculai Amihulesei).

Cronica

ALBA IU LI A : 500 de repere

noi
Anul acesta, la întreprinderea
mecanică din Alba Iulia au fost
asimilate în producție 500 de re
pere și produse noi, multe dintre
acestea realizate pentru prima
dată în țară. Prin fabricarea unor
produse, ca batiurile și montanții
pentru mașinile de rectificat valțuri, Cu diametre de 800. 1 000 și
1 600 mm, batiul pentru strungul
automat SARO-42, unele piese din
diverse subansamble pentru strun
guri, se elimină importul de pie
se turnate din fontă. De aseme
nea, a fost diversificată producția
de scule de mină, prin introduce
rea în fabricație a truselor de chei
fixe pentru autovehicule și de
chei inelare, a 10 tipuri de clești
și a extractorului de rulmenți.
(Ștefan Dinică).

Cu prilejul „Săptămînii Crucii
Roșii", care anul acesta se desfă
șoară sub deviza „Tineretul in ac
țiune : Participare-Dezvoltare-Pace",
la Muzeul colecțiilor de artă s-a
deschis marți expoziția de artă apli
cată și decorativă „Tinerețe, muncă
și sănătate".
Organizată de Consiliul Național
al Societății de Cruce Roșie, în co
laborare cu Ministerul Educației și
învățămîntului, Ministerul Muncii și
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, expoziția reunește peste 400
lucrări executate de elevi — picturi
pe ceramică, sculpturi, pirogravuri,
goblenuri, tapiserii, crestături în
lemn, care au fost selecționate în
cadrul etapei republicane a con
cursului școlar. Tematica exponate
lor reflectă aspecte ale condițiilor
optime de viață și studiu create ti
neretului școlar prin grija statornică
a partidului și statului nostru. Cele
mai. reușite din piesele prezentate
au fost distinse cu premii și men
țiuni.

CLUJ : Modernizarea activității poștale și de telecomunicații

★

în perimetrul noilor
:onstrucții industriale
și de locuințe din ora?ul Gherla, județul
Cluj, a fost înălțată și
dată in exploatare
noua clădire de postă.
Totodată, aici a fost
dată in funcțiune si
noua centrală telefoni
că automată, care per
mite extinderea numă
rului de abonați. în
deosebi in noile car
tiere, și racordarea orașului la rețeaua te
lefonică automată in
terurbană.
Această'realizare se
adaugă altor obiective
de investiții de acest
fel din județ, care au
condus la dezvoltarea
și modernizarea acti
vității de poștă și tele
comunicații. între care
se numără noua clădi
re de poștăi și telefoane din cartierul
ClujGrigorescu din
i
lentin Cristea. directo nicipiul Cluj-Napoca
Napoca.
<
extinderea
rul Direcției județene s-au instalat în noi
centralelor telefonice
de poștă și telecomu le cartiere 5 000 pos
din cartierele Gheornicații. ne spunea că turi noi de telefon,
gheni și Mănăștur.
în ultimele două dece odată cu extinderea
noul oficiu poștal din nii în județ au fost . celorlalte servicii de
cartierul Zorilor din . realizâte'lucrăril de iri- poștă și telecomunica
același municipiu, convestiții pentru con ții. (Marin Oprea).
struirea unui oficiu
struirea de noi edificii
poștal de tranzit si
de poștă, centrale te
în fotografie : noua
extinderea
centralei
lefonice și alte obiecti clădire de poștă și te
telefonice
automate
ve în valoare de 500 lefoane din orașul
din Cimpia Turzii si
milioane lei. Numai Gherla.
altele. Inginerul Vain acest an, în muFoto : R. Wagner

Marți s-au deschis la București lu
crările celei de-a XlV-a sesiuni a
Consiliului Organizației Internațio
nale de Telecomunicații Spațiale

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 25 septembrie,
ora 20 — 28 septembrie, ora 20. în tară:
Vremea va fi predominant frumoasă,
dar răcoroasă, îndeosebi noaptea și di
mineața, Cerul va fi variabil. Trecător
și izolat va ploua slab, în prima parte
a intervalului. Vîntul va prezenta unele
intensificări în primele zile, predomi-

FOTBAL. La Buzău, în meci res
tanță din etapa a 7-a a campiona
tului diviziei A la fotbal, echipa lo
cală Gloria a învins cu scorul de
1—0 (1—0) formația Universitatea
Craiova. Unicul gol al partidei a fost
'înscris, în minutul 26, de Tică. în
minutul 42, Irimescu („U"; Craiovă)
a ratat o lovitură de la 11 m.
0 Pe stadionul Dinamo din Capitală
s-a disputat meciul internațional
amical de fotbal dintre echipa Vic
toria București și formația bulgară
Dunav Ruse. Fotbaliștii români au
terminat Învingători cu scorul de
4—1 (2—0). Golurile au fost mar-
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(Urmare din pag. I)

teatre
© A.R.I.A.
Ci 3 53 75.
la
Ateneul
Român) : Al X-Iea Festival interna
țional „George Enescu“. Recital de
orgă Ursula Philippi — 17 : Corul
„Madrigal44. Dirijor: Marin Constantin
— 19.30 : (lâ Studioul de concerte al
Râdioteleviziunii) : Trio Academic,
Cvartetul „Philhârmonia“ — Arad —
17; Concertul Orchestrei simfonice a
Râdioteleviziunii. Dirijor :
Jun’ichi
Hirokami (Japonia). Solist : Valentin
Gheorghiu —
19.30 :
(la Opera
Română. 13 18 57) : Aida (cu Vladislav

reparațiilor, ca una din căile im
portante de sporire a producției de
țiței. Se lucrează în prezent la mo
dificarea unor parametri de pompaj
ai sondelor, inlocuindu-se o serie de
accesorii ale instalațiilor sau introducindu-se pompe speciale, care vor
asigura un important spor de pro
ducție prin mărirea duratei de func
ționare a sondelor intre două inter
venții. Se estimează că. prin execu
tarea a 1 570 de astfel de operații,
se va asigura un plus de producție
de 20 180 tone țiței. Se vor executa,
de asemenea. 205 operații de con
solidări. cu nisip și rășini tip Alorex și se vor introduce filtre spe
ciale care vor asigura un aport de
producție de aproape 23 mii tone
țiței. Programul de lucrări întocmit
recent pentru fiecare sondă și bri
gadă in. parte trebuie astfel aplicat
incit să se asigure reducerea com
pletă. pînă la sfîrșitul anului, a nu
mărului de sonde care așteaptă in
tervenții sau reparații, scurtarea
timpului de oprire a sondelor și
creșterea calității lucrărilor efec
tuate.

va trebui să se manifeste însă mai
multă fermitate și răspundere din
partea specialiștilor din conducerea
schelelor, din cadrul trustului și
chiar a ministerului pentru aplica
rea programului prevăzut de aprin
dere a sondelor de combustie, pen
tru injectarea întregului volum de
apă. abur și polimeri, pentru săpa
rea sondelor de indesire și de ga
barit. Programul de creștere a fac
torului final de recuperare presu
pune un volum mare de lucrări de
tehnicitate înaltă. De aici apare ne
cesitatea ca și industriile metalurgi
că. constructoare de mașini, chimi
că să asigure cantitățile de utilaje,
echipamente, materiale, fără de care
realizarea programului nu este po
sibilă. Se impune in acest sens o
mai mare operativitate în onorarea
contractelor, in livrarea otelurilor
speciale, a țevii pentru burlane si
conducte, a produșilor chimici ne
cesari preparării soluțiilor micelare
a polimerilor, a aparaturii pentru
investigațiile geofizice și pentru mă
surarea Cantității fluidelor injectate
în straturi.

0 mare sursă de...
recuperare a restanțelor

Ca o casă nouă...
fără uși și fără ferestre

Una din marile rezerve de spori
re a producției de țițăi. alături de
mărirea numărului de sonde cu pro
ducții ridicate, o constituie crește
rea factorului final de recuperare a
petrolului din zăcămint. Folosirea
unei game variate de metode de ex
ploatare a sondelor a determinat, in
ultimii ani. creșterea procentului de
recuperare a țițeiului din zăcămint.
în acest an. pe baza aplicării unor
tehnologii moderne s-a reușit ca
factorul final de recuperare să
ajungă in unele unități din cadrul
trustului pină la 41 la sută, ceea
ce reprezintă un veritabil succes.
Așa de exemplu, prin noul proce
deu de activare a debitului sonde
lor. denumit tegmo-gazo-chimic, s-a
mărit producția de țiței cu peste
7 000 de tone in cele două luni de
cînd se aplică in schelele trustului.
Rezultatele cele mai concludente au
fost obținute la schelele Clejani,
Brăila. Videle și Poieni.
Pentru creșterea factorului final
de recuperare, sursă de bază a rea
lizării planului la extracția de țiței,

De la începutul anului și pînă la
1 septembrie, deci în opt luni, s-au
forat și au fost predate producției
un număr de 279 sonde noi. La în
ceputul acestei luni se aflau în lucru
pentru a fi echipate 40 de sonde,'iar
alte 33 așteptau lucrări. Dintre aees-

Piavko, U.R.S.S., și Maria Slătinaru
— 18.
©Teatrul National (14 7171. sala
mică): A douăsprezecea noapte lami
nat din 14.IX) — 19.30 : (sala Atelier):
„Farul44 și „Domnul Valentino44 — 19
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Neînsemnații — 19 : (sala Grădina
Icoanei. 11 95 44) : Gustul parvenirii
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Aten
ție, se filmează — 19.
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19.
® Ansamblul
..Rapsodia
Română44
(13 13 00) : Pe sub cetini la Izvoare
— 18.
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tea. cele mai multe se află in zona
de activitate a schelelor Clejani (21)
si Brăila (10). Din păcate, eforturile
sondorilor jde lâ foraj nu au fost
dublate și de cele ale specialiștilor
din brigada complexă de antrepriză
Si construcții-montaj Cartojani și
din brigada șantierului energo-petrol. Din cauze pe care nimeni nu
le elucidează incă. 33 de sonde noi
se pot asemui cu niște case noi.
construite, insă fără uși și fe
restre. De ce? Pentru că sondele
noi nu au montate unitățile de pom
paj. conductele de amestec și de
gaze, nu sint racordate la depozite
și separatoare, nu au montate pos
turile de transformare aeriene si la
sol. nu âu terminate lucrările la li
niile electrice și la instalațiile de
forță și iluminare. Deci nu pot fi
efectuate probele de producție și nu
produc. Un număr de 33 sonde care
ar fi trebuit să producă cel puțin 33
de tone de țiței pe zi stau inactive
de mai mult timp. Cum să califi
căm această nepermisă intirziere
din partea constructorilor? Ce să
spunem despre atitudinea tolerantă
a conducerii trustului? Reamintim
un singur lucru: în perioada care a
mai rămas pină la sfîrșitul anului
trebuie să fie puse in
funcțiune
alte 230 sonde noi, eu un aport de
aproape 60 mii tone de țiței. Spe
cialiștii de la foraj s-au angajat
Să-și facă datoria la fel ca și pină
acum. Rămine de văzut cum vor
acționa constructorii de la celelalte
brigăzi de care depinde punerea în
funcțiune a sondelor noi.

ÎN CONCLUZIE
Trustul de foraj-extracție Bolintin trebuie să realizeze o produc
ție de țiței care reprezintă mai mult de 12 la sută din planul pe
acest an al întregii industrii petroliere. Iată, așadar, cit de impor
tantă și plină de răspundere este munca petroliștilor de aici, de ce
este necesar să se facă totul pentru recuperarea integrală a restan
țelor existente. Este oare posibil aceasta? Da! Hotărit, da, spun mun
citorii și specialiștii acestui trust petrolier. Recentele măsuri stabilite
de Comitetul Politic Executiv al C.C. a) P.C.R., precum și prevede
rile decretului Consiliului de Stat sint de natură să asigure crește
rea răspunderii tuturor cadrelor de conducere din brigăzi, din schele
și din cadrul trustului pentru luarea unor măsuri energice si ime
diate care să vină în sprijinul sporirii producției. Acum, mai mult
ca oricind se impune un amplu și susținut efort pentru îndeplinirea
exemplară a planului la toți indicatorii de producție și de eficiență
economică.
Anchetă realizată de

Petre CRISTEA
© Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : Guliver in țara păpușilor — 10 : Nică
fără ffică — 16 ; (sala din Plată Cosmonauților) : Lungul nasului — 16.
© Circul București (10 41 95) : Tom $1
Jerry la circ — 19.

cinema
• Sonată pe malul Iacului : STUDIO
(59 53 10) — 9,30: 11.30: 13,30: 15.30:
17.30: 19.30
• Declarație de dragoste: FLACĂRA
(20 33 40) — 9; 11: 13: 15; 17,15: 19.30
• Cu milnlle
curate:
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17: 19

zilei
Intersputnik, organizație ce are ca
scop asigurarea de legături telefo
nice și transmiterea programelor de
televiziune prin intermediul sateliți
lor geostaționari, amplasați deasupra
pceanelor Atlantic și Indian, deser
vind țările dș pe toate continentele.
La lucrări participă delegații din
cele 14 țări membre, precum și ob
servatori din partea altor țări și a
unor organizații internaționale, de
telecomunicații spațiale.

*

Sub egida Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în colaborare cu Asociația dd
prietenie româno-chineză și Comite
tul județean Argeș de cultură și
educație socialistă, ia Muzeul jude
țean din Pitești S-a deschis, marți,
o expoziție de artă chinezească. Sint
prezentate peste 50 de ■ exponate cu
iucrări pentru jocul copiilor, deco
rate cu motive ornamentale tradi
ționale și avind ca izvor de inspira
ție figuri zoomorfe din lumea fan
tastică a legendelor și basmelor
chinezești.
Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.P. Chineze la București.

(Agerpres)

nînd din sectorul nordic, în nordul șl
estul tării. Temperaturile minime vor
oscila între 2 și 12 grade, mai . scăzute
în ultimele nopți, cînd pe alocuri se
va produce brumă. în nordul și centrul
tării, iar maximele între 14 și 24 grade,
izolat mai ridicate în sud-vestul tării.
In regiunile vestice și centrale, local,
se va produce
ceată. In București :
Vreme predominant frumoasă, cu cerul
variabil, favorabil ploii slabe la în
ceputul intervalului.
Vîntul va sufla
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 7 și 9
grade, iar maximele între 20 și 22 gra
de. Dimineața, ceată slabă.

INFORMAȚII SPORTIVE

ȚARII - CÎT MAI MULT TITEI!
14,5 Ia sută din fondul total de
sonde. Din această cauză nu se poa
te realiza o importantă cantitate de
țiței. Cele mai multe sonde oprite
din producție existau la data amin
tită în schelele Videle (121). Poieni
(109). Clejani (95). unități care în
luna august nu și-au îndeplinit in
tegral planul de producție. Pierde
rile de producție numai din aceste
sonde oprite se cifrează zilnic la
peste 500 tone.
Din investigațiile întreprinse re
zultă că numărul mare de sonde
inactive se datorește in primul rind
perioadelor mari de timp in care se
efectuează intervențiile, slabei or
ganizări a activității brigăzilor spe
cializate și. de ce să nu o spunem,
calității uneori necorespunzătoare a
reparațiilor. La schela de producție
petrolieră Clejani, de exemplu, pro
centul de utilizare a fondului de
sonde a fost pe opt luni din acest
an cu 5 la sută mai mic decit se
prevăzuse și aceasta tocmai din cau
za calității uneori necorespunzătoa
re a intervențiilor. Cum se explică
această situație dacă avem în vede
re că. in cadrul schelei, care are un
fond de 723 sonde, acționează to
tuși un număr de 34 de brigăzi de
intervenție in cele trei schimburi?
Există. într-adevăr. o serie de greu
tăți determinată de calitatea neco
respunzătoare a țevilor de extrac
ție. a cămășilor și pistoanelor de la
poihpele de fund. Cele mai rhulte
neajunsuri sînt determinate insă de
defioiențele manifestate în organiza
rea muncii, de slaba
preocupare
pentru ridicarea pregătirii profesio
nale a muncitorilor. Fluctuația mare
de personal și-a pus și în această
direcție amprenta. Numai în perioa
da care a trecut din acest an au
fost angajați 2 215 muncitori și au
plecat 557. mulți dintre aceștia ca
lificați. Ce denotă această instabili
tate a oamenilor? Că organele și or
ganizațiile de partid, conducerile
schelelor de producție desfășoară o
slabă muncă politică de educare a
oamenilor in spiritul dragostei față
de meseria pe care și-au ales-o.
Măsurile recente luate, de condu
cerea trustului, de conducerile sche
lelor de producție petrolieră vizează
reducerea duratei intervențiilor și

deosebire în ultimele două decenii
care au trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului.
în continuare au fost vizitate oțelăria electrică și secția de utilaj teh
nologic complex greu de pe platfor
ma Combinatului de utilaj greu, fer
ma viticolă Pietrăria din cadrul
I.A.S. Bucium, Universitatea „Ale
xandru I. Cuza“ și gospodării țără
nești din comuna Lețcani.
în timpul vizitei, delegația a fost
însoțită de Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale.
A fost prezent Herbert Plaschke,
ambasadorul R.D.G, la București;
(Agerpres)

• Un comisar
acuză:
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Cantonul părăsit. Stelele de
la
SOpot: COTROCENI (49 48 48) — 15;
17; 19
• Astă-seară dansăm in familie:
LIRA (317171) — 15: 17: 19
• Ziua „Z“: PROGRESUL (23 94 10)
15; 17: 19
• DarcICe — 14.30: 19, Prințesa Păun
— 9: 12; 16,45: DOINA (16 35 38)
• Cireșarii — 15. Ostaticul — 17; 19:
MUNCA (21 50 97)
• Secretul Iui
Bachus:
PACEA
(00 30 85) — 14.30: 16.45; 19
• Moștenirea: POPULAR (35 15 17)
— 15: 17: 19
0 Lebedele negre — 15.30, Căpitanul
răzbunării — 17,30; 19,30: DRUMUL
SĂRII (31 28 13)

cate de Guda (min. 4), Prișadnikov
(min. 41, în propria poartă). Mânu
(min. 55), Glonț (min. 83, din lovi
tură de lă 11 m), respectiv, Bru
mam (min. 59, in propria poartă).
© în preliminariile Campionatu
lui mondial ' de fotbal (zona europeană),s ■serrvor • desfășura săptămina
aceasta șapte
partide.
Miercuri, 25 septembrie, se vor juca
meciurile Cehoslovacia — Portuga
lia, Finlanda — Turcia, Luxemburg
— Bulgaria, U.R.S.S. — Danemarca,
Spania — Islanda și Suedia — R.F.
Germania, iar sîmbătă, 28 septem
brie, este programat jocul dintre
selecționatele Iugoslaviei și R.D.
Germane. • într-un meci amical,
disputat la San Jose (California),
echipa Mexicului a întrecut cu sco
rul de 1—0 (0—0) selecționata Pe
rului.

HANDBAL. Ieri, la Constanța, în
cadrul etapei a Xl-a a diviziei A
la handbal masculin s-au înregistrat
următoarele rezultate : Constructorul
Arad — Metalul Bistrița 21—25; Con
structorul Oradea — Relon Săvinești
22—16 ; Universitatea Craiova —
Știința Bacău 22—21 ; Dinamo Bra
șov — Politehnica Timișoara 16—20 ;
Dinamo București — Carpați Mirșa
32—27 și Steaua — H.C. Minaur Baia
Mare 23—20.
GIMNASTICĂ. Desfășurată la
Bratislava, întilnirea dintre echipele
feminine ale Cehoslovaciei și Unga
riei s-ă încheiat cu scorul de 382,85—
379,25 puncte in favoarea gazdelor.
La individual compus, primul loc a
fost ocupat de gimnasta cehoslovacă
Lenka Pitlovichova — 77,35 puncte,
urmată de coechipiera sa Marta
Polokova — 76,80 puncte.

BOX. Prin victoria Obținută în
fața lui Larry Holmes (decizie în
unanimitate la puncte, după 15 re
prize), victorie ce i-a adus , titlul
mondial la categoria grea (versiunea
I.B.F.), americanul Michael Spinks
a reușit o performanță care n-a
putut fi realizată de celebrii săi pre
decesori in această tentativă — cîștigarea titlului la toate categoriile,
de către un deținător al centurii la
o categorie inferioară. în speță semi
grea. înaintea lui Michael Spinks,
.au efectuat astfel de tentative. —
infructuoase — francezul Georges
Carpentier, precum și americanii
Archie Moore și Bob Poster.
Neînvins în carieră (28 de Victorii,
între care 19 ciștigafe înainte de
limită), Michael Spinks este în
virstă de 29 de ani. Amintim că el
a fost campion olimpic la Montreal
(1976), Ia categoria mijlocie, in timp
ce fratele Iui, Leon Spinks (de ase
menea campion mondial la categoria
grea în fața lui Clay), ciștigase
atunci centura olimpică Ia categoria
semigrea.
TENIS. în turneul internațional de
tenis de la Barcelona, contind pen
tru „Marele Premiu", Italianul Fran
cesco Cancelotti l-a eliminat cu 6—3,
6—7, 6—4 pe argentinianul Guillermo
Vilas.
Alte rezultate: McNamara (Austra
lia) — Gunnarsson (Suedia) 6—3,
6—3; Forget (Franța) — Aguilera
(Spania) 6—3. 6—4 ; Leconte. (Fran
ța) — Van Boeckel (Olanda) 6—2,
6-1.

0 Șansa: VICTORIA (16 28 70) — 0;
11; 13; 15,15; 17,30: 19,30
0 Ceaikovski: SALA MICA A PA
LATULUI — 17; 19,45
0 Nocturna Barrandov — 19. AliBaba șl cei 40 de hoți — 9: 12; 16:
VIITORUL (10 67 40)
0 Gară
pentru
doi:
LUMINA
(14 74 16)
—
9; 12,15; 15,30: 18,30,
GRADINA PARC-HOTEL (17 08 58) —
19,'30
© Toată lumea este a mea: UNION
(13 49 04) — 10: 13: 16: 19.
VOLGA
(79 71 26) —
9: 12: 16: 10.
ARTA
(213186) — 9: 12: 15: 18, la grădină
— 20
0 Legenda dragostei:
FERENTARI
(80 49 85) — 0; 12; 16; 19, COSMOS
(27 54 95) — 10,15; 13; 16; 19
0 Bunul meu vecin Sam: PATRIA

În județul Brașov s-a încheiat
, însămînțarea orzului
Puternic mobilizați de vibrantele
îndemnuri, de prețioasele orientări
și indicații date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recentul Con
gres al consiliilor populare, oame
nii muncii din agricultura județu
lui Brașov au încheiat, in perioada
optimă, . îhsămînțatul orzului pe
întreaga suprafață planificată.
în
telegrama
adresată
cu acest prilej tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean Brașov al P.C.R. se arată
că. în prezent se acționează cu
toate . forțele la semănatul griului,

precum și pentru încheierea recol
tării cartofilor, sfeclei de zahăr, a
porumbului, legumelor, la stîingerea și depozitarea furajelor.
Vă încredințăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu
— se spune in încheierea telegra
mei — că, printr-o muncă plină de
răspundere și angajare revoluțio
nară, comuniștii, toți lucrătorii sa
telor vor face lotul pentru crește
rea substanțială a producțiilor ve
getale și animale, sporind astfel
contribuția județului Brașov Ia ri
dicarea neîntreruptă a bunăstării
poporului nostru, la dezvoltarea și
înflorirea multilaterală a României
socialiste.
(Agerpres)

La întreprinderea „Metalurgica" din Focșani

Preocupări stăruitoare pentru înnoirea

și diversificarea producției
Au trecut numai trei ani de cind
s-a semnat „certificatul de naștere"
al întreprinderii „Metalurgica" din
Focșani. în numai trei ani. numele
acestei noi și moderne întreprin
deri a devenit cunoscut și apreciat
nu numai in tară, ci și peste ho
tare. Și aceasta datorită hărniciei
și priceperii colectivului său format
atit din muncitori și specialiști
vrinceni care lucraseră pînă acum
trei ani în alte centre metalurgice
ale tării și s-au întors acasă, cit si
din sutele de tineri care. în peri
oada de construcție a întreprinde
rii. au fost școlarizați la Hunedoa
ra. Cimpia Turzii. Brăila.
în septembrie 1982 intra în func
țiune laminorul de profile mijlocii.
Uh ăn mai tirziu i s-a adăugat la
minorul de sirmă. care produce
sirmă laminată cu diametrul de
6—12 mm. Un succes deosebit s-a
înregistrat apoi prin asimilarea în
tregii game de produse pentru la
minorul de profile mijlocii: U.N.P.uri intre 80 și 160 mm. profile
simple, rotund 45 mm — 75 mm,
pătrat 40—60 mm, corniere 80—100
mm. în numai trei ani de exis
tentă. mai bine de jumătate din
produsele întreprinderii „Metalur
gica" din Focșani sint solicitate la
export. Aceasta înseamnă calitate
șl competitivitate. înseamnă că
marca fabricii și-a dobindit un
prestigiu care trebuie consolidat în
continuare, amplificat.
O discuție cu directorul comer
cial al întreprinderii. Gheorghe
Ghițulică. și inginerul-șef Dumitru
Crisa e lămuritoare privind ascen
siunea unei întreprinderi ca „Me
talurgica" focșăneană. Ca să exporti
peste 50 la sută din producția ce se
realizează aici in țări ca Anglia,
Cehoslovacia, Elveția. Franța. R.F.

Germania și altele cu îndelungi tra
diții în acest domeniu, si ca pro
dusele să se bucure de aprecieri
unanime. înseamnă o adevărată
ascensiune in timp record pe piața
internațională.
De la interlocutorii noștri am
aflat și „secretul" prestigiului în
treprinderii în tară si peste hotare.
Ca să aibă desfacerea asigurată,
metalurgiștii focșăneni au asimilat
mai întii produse din gama lami
natelor de profile ușoare, după
care au trecut la asimilarea pro
duselor din gama laminatelor gre
le ; au realizat o bună colaborare
cu „Metalimportexport" și între
prinderea de comerț exterior „Du
nărea": au testat piața externă, orientîndu-se spre realizarea unor
produse competitive și s-au străduit
să fie prompti în livrarea produ
selor la export. Există aici o sta
tornică preocupare pentru moderni
zarea proceselor tehnologice, creș
terea productivității muncii si per
fecționarea continuă a fluxului de
fabricație.
întreprinderea „Metalurgica" din
Focșani se-.mindrește și eu faptul
că toate utilajele din dotare sint
românești și de bună calitate (Ar
fi bine ca furnizorii acestor utilaje
— ni se sugerează — să se pre
ocupe și de realizarea pieselor de
schimb, printre care de primă
urgentă sînt rotile dintate la reductoare). După cum întreprinderea
se mindrește și cu specialiștii ei
tineri (din circa 60 de ingineri, de
pildă, doar 12 au vechime peste 5
ani !). ca și cu această nouă pro
fesie de laminorist intrată în lumea
lor, a vrincenilor. ca o nouă
baladă.

Marta CUIBUȘ

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„LE MONDE“

„Economia americană - o sănătate
vulnerabilă11
Economia americană continuă să
fie pe cit de solidă, pe atit de vul
nerabilă. Este de apreciat capaci
tatea unei țări, care, contrar state
lor vest-europene, a ieșit din criza
ce a urmat imediat după șocurile
petroliere și
dat un nou avint
activității sale. Dar. avind in ve
dere semnele nefaste care se acu
mulează, rămine valabilă problema
de a ști dacă această creștere nu
este altceva decit un simplu balon
de săpun.
Primul motiv de îngrijorare este
deficitul comercial. El a continuat
să crească in luna iunie in așa
măsură incit unii se îndoiesc că ar
mai putea scădea vreodată : 150
miliarde dolari prevăzute anul aces
ta. față de 123 miliarde in 1984. De
asemenea, industria a pierdut incepind din ianuarie 220 000 salariăți. Din 1980 și pină astăzi, 2.3
milioane de locuri de muncă au
fost suprimate în 107 dintre cele
139 principale întreprinderi. Sigur
că aceste pierderi au fost amorti
zate, in parte, de cîstigurile din
alte ramuri, respectiv din domeniul
serviciilor. Evoluție normală a unei
țări dezvoltate ? Poate. Dar dina
mismul sectorului terțiar nu de
pinde, oare, tocmai de sănătatea
industriei ?
Cea mai fidelă imagine a indus
triei este dată sub aspect negativ
de cele circa 400 propuneri de
legi prote.cționiste care, de Ia incap’.utui anului, se îngrămădesc pe
mesele de lucru ale membrilor
Congresului. Unii ar vrea să prote
jeze industria încălțămintei, alții
industria textilă, așa cum s-a reu
șit să se facă pentru industria
oțelului. Cu alte cuvinte, prepon
derența americană în materie de
înaltă tehnologie suferă astăzi
loviturile concurentei străine. Alt
element de bază al exporturilor
americane, agricultura, este pus in
dificultate de supraproducția mon
dială. Rămine oare vreo ramură
economică neafectată ?
Americanii acuză țările în care
mina de lucru este slab plătită, și

(1186 25) — 9; 11,45: 14,30: 16.30: 19,15,
CULTURAL (83 50 13) — 9: 12: 16; 19.
GRĂDINA MODERN (11 03 72) — 19
• Confidențe: SCALĂ (11 03 72)
—
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15
• Marca
cursă:
LUCEAFĂRUL
(•15 87 67) — 9: 12: 15.30: 18.30
• tn
arșița
nopții:
CAPITOL
(16 29 17) — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,30. la grădină — 19.30
0 Cel șapte fantastici: BUCUREȘTI
(15 61 54) —
9.15; 11,15: 13,15; 15,15;
17,30; 19.45, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11: 13.15;
17,15;
19,30,
MELODIA
(11 13 49) -- 9: 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20
0 Cursă
infernală:
FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 1’1.15; 13.30: 15,45: 18:
20, DACIA (30 35 94) — 9: 11: 13; 15;
17; 19
• Hangar 18: FEROVIAR
(50 51 40)

mai ales Japonia, că sint răspunză
toare de rezultatele lor comerciale
catastrofale. Dar acestea aruncă
vina chiar asupra Statelor Unite.
Cine altcineva a lăsat dolarul !să
atingă cursuri atit de prohibitive ?
Dolarul rămine de pește două ori
mai scump decit cu șapte ani in
urmă.
în orice caz. menfinind prețul
bunurilor .străine Ia un nivel'anor
mal de scăzut, cursul monedei
transformă astăzi țara intr-un bun
cumpărător, dar un foarte slab
vinzător. Consecință directă ! a
acestei incapacități de a exporta :
activitatea economică bate pasul pe
loc. Creșterea s-a redus in mod
brutal de la 3,9 la sută la 0,3 la
sută în decurs de un trimestru, in
tre sfirșitul anului 1984 și incepu
tul lui 1985.
Cei care critică politica econo
mică a actualei administrații jubi
lează. Ei au spus-o : creșterea
economică nu. este, „sănătoasă", ea
conține germenele propriei distru
geri.
Principalul cal de bătaie al opo
ziției este deficitul bugetar. La în
ceput stimulator al economiei, el
ar fi trebuit să se reducă datorită
veniturilor suplimentare din impo
zite, . care depind de reluarea acti
vității. De fapt, deficitul s-a adîncit : 65 miliarde dolari in 1981, 150
miliarde in 1982. 200 miliarde in
1984. Deficitul finanțelor publice
este cu atit mai îngrijorător cu cit
obligă statul să-I finanțeze recurgind la piața internațională a ca
pitalului. Statele Unite trebuie deci
să continue să fixeze dobinzi mai
mari decit cele din restul lumii.
Dimpotrivă, favorizarea creșterii
ar presupune reducerea acestor
dobinzi. O dilemă de pe urma
căreia cea care are de suferit este
creșterea economică.
La fel cum suferă și sectoarele
sociale, după cum atestă cei 41,3 la
sută din tinerii negri fără loc de
muncă sau lungile cozi in fata
„adăposturilor" care oferă un aco
periș săracilor atunci cînd afară
viscolește...

— 9: 11: 13; 15: 17: 19, la grădină —
20. AURORA (35 04 66) — 0: 11 ; 13;
15: 17; 19. la grădină — 10,45. GRĂ
DINA GLORIA (47 46 75) — 19.30
0 Legenda călărețului
singuratic :
GRIVITA (17 08 58) — 0; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15
0 Paloș contra
paloș:
GIULEȘTI
(17 55 46) — 0; 11,13; 13,30; 15.45: 13;
20
0 Călărețul electric:
FLOREASCA
(33 20.71) — 0; 11; 13; 15,30: 17,45: 20.
GLORIA (47 46 75) — 0; 11,15; 13.30;
15,45: 18: 20
0 Atenție Ia pana de vultur: GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 07 67) — 20
© Ciinele electronic: GRĂDINA
23
AUGUST (11 13 49) — 20
0 Marfă furată: GRADINA LIRA
(31 28 13) — 19,30
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Dezbaterile Adunării Generale a O.N.U. subliniază:

Necesitatea instaurării noii ordini
economice internaționale
NAȚIUNILE UNITE 24. — Trimi
sul Agerpres, Nicolae Chilie, trans
mite : In luările lor de cuvinț. șefii
delegațiilor statelor membre exprimă
opinia convergentă că. in anul celei
de-a 40-a aniversări a Organizației
Națiunilor Unite, organizația mon
dială trebuie să-și reînnoiască
și să-și revitalizeze hotărirea de a
acționa, cu participarea și contribu
ția tuturor statelor membre, pentru
elaborarea și punerea în aplicare' a
unor soluții eficiente și viabile, la
marile și complexele probleme acu
mulate in lumea contemporană.
Referindu-se la sarcinile impor
tante ce stau în fața O.N.U.. minis
trul relațiilor externe și al cooperării
al Burkineî Faso, Basile Laieta Guissou, a subliniat că organizația mon
dială „are datoria de ă contribui ac
tiv pentru a face lumea mai bună
pentru toți, o lume a justiției, egali
tății suverane, independenței națio
nale și înțelegerii reciproce". Vorbi
torul a calificat drept o extremă
anomalie faptul că, în condițiile de
azi, ale revoluției științifice și teh
nice moderne, care oferă posibilități
imense de sporire a productivității
și satisfacere a nevoilor materiale
ale umanității, în țările în curs de
dezvoltare din Africa și de pe alte
continente, milioane și milioane de
oameni suferă din cauza foametei,
subnutriției, bolilor și mizeriei.
Ministrul de externe al Republicii
Singapore, S. Dhanabalan. a apre
ciat că O.N.U., în pofida eforturilor
depuse, nu a reușit să preîntimpine
și să soluționeze numeroase conflic
te așă-niimite locale, provocate de
politica de forță și amestec in tre
burile altor popoare. în ultimii 40 de
ani. a spus ministrul singaporez. au
fost, aproximativ 150 de conflicte ar
mate. mari și mici. In care au pierit
circa 16—20 milioane de oameni. Nu
mai în 1983 existau în lume 40 de
conflicte separate în care erau im
plicate 75 de state, adică aproape
jumătate din membrii O.N.U. Majo
ritatea victimelor acestor conflicte
provin din țările în curs de dezvol
tare.
Vorbitorul a subliniat atașamentul
țărilor mici și mijlocii, nealiniate, in
curs de dezvoltare, față de princi
piile Cartei O.N.U. și a arătat că
aceste state trebuie să-și unească
eforturile pentru a întări organiza
ția. „deoarece ea este singura insti
tuție internațională care îsi dedică
activitatea creării unei ordini inter
naționale mai stabile".
Președintele Republicii Peru, Alan
Garcia, și-a consacrat cea mai mare
parte a discursului in plenară pre
zentării situației economice extrem
de dificile a țării sale, a celorlalte
state latino-americane și. în general,
a țărilor în curs de dezvoltare, da
torată crizei economice mondiale,
agravării subdezvoltării. adincirii
decalajelor economice, datoriei ex
terne apăsătoare și ratei inalte a
dobinzilpr,, termenilor.inechitabili din
comerțul internațional, care, dezavan
tajează serios națiunile sărace. Vor
bitorul a formulat critici severe la
adresa actualului sistem financiar
internațional, care duce la Îmbogăți
rea unor state in detrimentul țărilor
în curs de dezvoltare. El a făcut cu
noscut că. la viitoarea reuniune a
F.M.I., tara sa „va cere adoptarea de
decizii privind reforma sistemului
monetar șt redistribuirea lichidități
lor la scară mondială de o manieră
echitabilă". Șeful statului peruan a
subliniat că țările debitoare trebuie
să-și unească eforturile pentru a se
ajunge la o schimbare radicală a si
tuației financiare internaționale ac
tuale. în acest, sens, el a făcut cu
noscut că Peru a hotărît să aloce
pentru plata datoriei sale externe și
a dobinzilor la aceasta doar o zecime
din încasările realizate din exporturi,
arătînd că decizia respectivă este mo
tivată de condițiile împovărătoare in

care au fost acordate creditele șl de
necesitatea finanțării programelor de
dezvoltare a economiei naționale, a
asigurării stabilității politice și so
ciale interne.
Declar de la această tribună, a
spus președintele peruan, că majo
rarea ratei dobinzilor. reducerea pre
turilor materiilor prime, irosirea de
resurse economice și tehnologii pen
tru crearea de mijloace de distruge
re. în timp ce sute de milioane de
ființe umane trăiesc in mizerie, con
stituie o crimă împotriva umanității.
Ministrul de externe al Norvegiei,
Syenn Stray, a apreciat, in cuvintul
său. că 'cea .de-a 40-a aniversare a
O.N.U. trebuie folosită pentru re
afirmarea atașamentului tuturor sta
telor față de principiile și obiective
le,înscrise în Carta Națiunilor Unite,
ca o cale sigură de eliminare a
neajunsurilor și neimplinirilor ce
s-au înregistrat în cele patru decenii
de activitate a organizației mondiale.
Vorbitorul a atras atenția asupra
pericolului reprezentat de cursa
înarmărilor atomice și a relevat că
dezarmarea nucleară trebuie să se
bucure de prioritate absolută. în
context, el a cerut ca actualele ne
gocieri sovieto-americane de Ia Ge
neva să se soldeze cu o reducere
substanțială a numărului armelor
nucleare și cu stăvilirea cursei înar
mărilor in spațiul extraatmosferic.
înfăptuirea dezarmării este recla
mată atît de imperativul preîntâm
pinării unui război nuclear distru
gător, cit și de necesitatea dezvol
tării economice și sociale a națiuni
lor. — a spus el.
Ministrul de externe al Portuga
liei. Jaime Gama, a arătat. în dis
cursul squ. că respectarea principii
lor înscrise in Carta O.N.U. și re
glementarea prin mijloace pașnica
a tuturor stărilor conflictuale și di
ferendelor reprezintă sarcini de cea
mai mare importanță și actualitate
ale Națiunilor Unite in anul celei
de-a 40-a aniversări a creării orga
nizației mondiale.
Evocînd principalele rezultate ob
ținute de Organizația Națiunilor Unite în cele patru decenii, vorbitorul
a menționat, la loc de frunte, preo
cupările O.N.U. pe linia promovării
cooperării între state în problemele
tinerei generații, puternic stimulate
de inițiativa României privind pro
clamarea și marcarea în 1985 a Anului Internațional al Tineretului,
sub deviza „Participare, Dezvoltare,
Pace".
Deplina participare șl egalitate, a
declarat el. constituie deviza Anului
Internațional al Tineretului, pe care
îl marcăm în 1985 și care oferă
Q.N.U. și statelor membre posibili
tatea de a reafirma importanța
demnității omului și a respectului
față, de orice ființă umană, indife
rent de rasă, sex sau origine etnică.
In discursul său. ministrul rela
țiilor externe și al cooperării al Re
publicii Burundi, I^aurent Nzeyimânal a apreciat, că actuala sesiune ju
biliară a O.N.U. are sarcina de a
identifica soluții pentru dezamorsa
rea încordării existente In relațiile
Est-Vest și In viața internațională
în ansamblul ei. pentru rezolvarea
gravelor probleme politice, econo
mice și militare existente in lume.
Prezentind dificultățile în crește
re cu care sînt confruntate statele
din Africa și celelalte țări în curs
de dezvoltare ca urmare a decalaje
lor economice și a stării de subdez
voltare, a poverii pe care o repre
zintă datoria externă și rata ridica
tă a dobinzilor. vorbitorul a arătat
că este de cea mai mare însemnăta
te lansarea neintîrziată a negocie
rilor globale in cadrul O.N.U., în
scopul restructurării actualelor ra
porturi economice internaționale și
al înregistrării unor progrese palpa
bile pe calea instaurării noii ordini
economice, mondiale.

Dezvoltarea colaborării romăno-siriene

Pavilionul României la Tîrgul internațional de la Damasc
vizitat de înalte oficialități din țara gazdă
DAMASC 24 (Agerpres). — Pavi
dezvoltă In spiritul înțelegerilor 1
convenite cu ocazia vizitelor la ni-A
lionul României la cea de-a 32-a
edifie a Tirgului international de la
vel înalt.
/
Damasc a fost vizitat de Salim
Actuala ediție a Tirgului interna- 1
Yassin, viceprirn-ministry pentru
țional de la Damasc permite o mail
probleme economice al R.A. Sirie
bună cunoaștere a realizărilor și ?
ne, împreună cu Mahmoud AlAmadi, ministrul economiei și co direcțiilor de dezvoltare ale Romă- ’
niei și Siriei, precum și identifi- ț
merțului exterior, și de alte oficia
carea de noi căi și mijloace vizind .
lități siriene.
extinderea și amplificarea in con- ’
i Cu acest prilej, vicepremierul sitinuare a schimburilor și coopera- \
’ rian a apreciat fructuoasa colabora\ re dintre cele două țări, care se
rii bilaterale' reciproc avantajoase, ț

ORIENTUL MIJLOCIU
® Reuniune palestiniană la Bagdad • Mîine — întîlnire
egipteano-israeliană la Cairo
BAGDAD 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, a prezidat la
Bagdad o reuniune comună a Comi
tetului Executiv, al O.E.P„ a C.C. al
mișcării ,.A1 Fatah" și Biroului Con
siliului Național Palestinian. Cu
acest prilej au fost discutate o serie
de probleme palestiniene, ca și si
tuația rezistenței palestiniene in
teritoriile arabe ocupate și intensifi
carea acesteia în fața escaladării
măsurilor represive israeliene. Au
fost examinate, totodată, situația
actuală pe plan arab și sprijinul pen
tru întărirea solidarității arabe in
lumina recentei conferințe arabe la
nivel înalt, extraordinare, de Ia Ca
sablanca. Au fost adoptate măsuri
de natură să contribuie la extinde
rea rezistenței palestiniene sub toate
formele în teritoriile arabe ocupate.
Comitetul Executiv al O.E.P. a
ținut o reuniune separată, In cursul
căreia au fost discutate ultimele
evenimente din Liban, și atacurile
asupra taberelor de refugiați pales
tinieni din Beirut, transmite agenția
Q.N.A.

TUNIS 24 (Agerpres). — într-un
mesaj adresat președintelui Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser
Arafat, citat de agenția palestiniană
de știri W'.A.F.A., președintele Se
negalului, Abdou Diouf, a reafirmat
sprijinul țării sale față de lupta
poporului palestinian în vederea redobîndirii drepturilor sale naționale.
CAIRO 24 (Agerpres). — Oficiali
tăți egiptene și israeliene urmează
să se întîlnească la Cairo, joi, pen
tru negocieri în problema zonei
Taba, a anunțat Ministerul de Ex
terne al Egiptului, citat de agenția
Reuter. Delegația Egiptului vă. ti
condusă de adjunctul ministrului de
externe, Abdel Halim Badawi, iar
cea israeliană — de directorul gene
ral al biroului primului ministru al
Israelului, Avraham Tamir.
După cum se. știe, teritoriul Taba,
aflat în apropierea Golfului Aqaba,
a rămas sub ocupația Israelului după
retragerea, la 25 aprilie 1982, a for
țelor israeliene din Sinai.

Cazul „Rainbow Warrior”
NEW York 24 (Agerpres). — Mi
nistrul francez al relațiilor externe,
Roland Dumas, a conferit la sediul
O.N.U. din New York cu vicepre
mierul neoz'eelandez, Geoffrey Pal
mer. în legătură cu Incidentul scu
fundării tn portul neozeelandez
Auckland a navei „Rainbow War
rior". aparținînd organizației, ecologiste internaționale „Greenpeace".
Potrivit unui comunicat comun dat
publicității la încheierea întrevede
rii. au fost examinate modalitățile
de soluționare a problemelor legate
de acest incident. S-a convenit ca
in următoarele zile să aibă loc o
nouă întîlnire.

LONDRA 24 (Agerpres). — Gu
vernul Marii Britanii a condamnat
— într-un comunicat — sabotarea
navei „Rainbow Warrior" a organi
zației ecologiste internaționale „Gre
enpeace", subliniind că autoritățile
franceze ar trebui să acționeze ra
pid pentru a acorda compensații celor_.ce au avut de suferit de pe urma
acestei acțiuni. Un purtător de cuv.înt al M.A.E. britanic — relatează
agenția France Presse — a arătat că
guvernul de la Londra este gata
„să acorde sprijinul diplomatic ne
cesar" organizației „Grfeenpeace" in
vederea obținerii de compensații.

După cutremurele din săptămîna trecută

Viața începe să reintre în normal la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Prin acțiunile susținute ale
autorităților mexicane, In cooperare
cu grupurile de cetățeni angajate tn
eliminarea consecințelor cutremure
lor catastrofale produse săptămîna
trecută, viața social-economică incepe
să. reintre progresiv In normal la
Ciudad de Mexico. O serie de rețele
de comunicații și telecomunicații au
fost restabilite, ca și unele servicii
ale transportului urban. Sînt tn curs
de normalizare furnizarea de energie
electrică și apă și asigurarea servi
ciilor de salubritate. O oarecare re
luare a activității a fost semnalată și
tn rețeaua comercială. Printr-o hotărîre a guvernului, au fost stabilite

sancțiuni drastice împotriva celor
care . fac speculă cu produsele de
primă necesitate iau nu respectă
preturile oficiale.
!n rețeaua de invățămint nu a fost
reluată activitatea. Se depun eforturi
pentru verificarea tuturor clădirilor
destinate școlilor și amenajarea
adecvată a incintelor lor.
Măsuri speciale au fost luate îm
potriva izbucnirii epidemiilor.
Potrivit estimărilor oficiale, cutre
murele devastatoare de joi și vineri
au făcut peste 3 000 de morți. și,peste
20 000 de răniți, lăslnd aproximativ
300 000 de persoane fără, adăpost.
Totodată, se evaluează la 4 ISO nu
mărul locuitorilor capitalei mexicane
dați dispăruți. )

Planeta în angrenajul
devastator al cursei înarmărilor (V)
(cazărmi, terenuri de In
...Ca niște uriașe roți dințate, care, înlănțuite intr-un angrenaj de
strucție, baze, aerodromuri
dimensiuni planetare, zdrobesc, sfarmâ și distrug resurse și avuții imen
ș a.) suprafețe cit cele ale
se, privind, printr-o asemenea gigantică risipă, sute și sute de milioane
Franței, Marocului. Portuga
de oameni de dreptul elementar la o viață demnă și făcînd, in același
liei, Suediei și Thailandei la
timp, să planeze deasupra întregii omeniri, ca urmare a imensului po
un loc.
tențial devastator acumulat, pericolul nemaiîntîlnit in istorie al propriei
• Considerind că populația
Terrei este de 4,5 miliarde
extincții - așa și-au închipuit competiția înarmărilor experții O.N.U., care
(ultimele extrapolări indică
și-au propus, între altele, in cadrul Campaniei mondiale pentru dezar
4.8 miliarde), cheltuielile mi
mare, să înfățișeze, sub forma unor sugestive grafice, dimensiunile in
litare pe locuitor — la nive
credibile atinse de această competiție. După ce am comentat - de-a
lul global al acestor cheltu
lungul o patru numere de ziar (vezi „Scinteia" din 31 august și din 6, 13
ieli 'spre care se tinde in pre
și 19 septembrie a.c.) - o serie din datele furnizate de O.N.U., incheiem
zent (1 000 miliarde dolari)
această prezentare cu articolul de față, prin abordarea altor aspecte de
reprezintă 220 de dolari anual; în schimb, sumele alo
natură să contureze și măi precis dilema ce o are de înfruntat omenirea:
cate pentru dezvoltarea acontinuarea cursei spre neant sau frînarea ei, cit mai este încă timp,
griculturii in țările sărace
făurirea unui viitor pașnic ji prosper tuturor popoarelor lumii.
reprezintă anual doar 1.6
dolari pe locuitor !
lor Unite pentru Alimentație
Este o realitate tragică că în
și Agricultură).
vreme ce sumele irosite pe înar
Nimic nu poate fi mai limpede :
mări, au atins proporții inimagina
• Din circuitul agricol sînt
escalada înarmărilor și escalada
bile. apropiindu-se de un bilion
sărăciei, a subdezvoltării sînt ai
scoase în scopuri militare
( 1000 de miliarde) dolari anual,
aproape un sfert din locuitorii glo
bului se află la limita subzistenței.
Pe întinse zone ale planetei, intre
800 și 1 000 de milioane (1 miliard)
de oameni trăiesc în condiții de să
răcie absolută, cea mai mare parte
dintre ei neputindu-.și
îndestula
foamea. Statisticile sint cutremu
rătoare : in . pragul mileniului al
CU NUMAI A CINtreilea, în perioada celei mai fur
CEA PARTf-i DIN CHEL-,
tunoase dezvoltări a științei mon
TUIELILE ANUALE PE
diale, cînd omul s-a desprins pen
înarmări ar putea fi
tru prima dată de Terra' indrepERADICATĂ FOAMETEA
tindu-se spre aștri, anual mor de
IN ÎNTREAGA LUME
foame în lume 40 pină la 50 de mi
PINĂ IN ANUL 2000
lioane de ființe umane. Ce poate ti
mai tragic decit echivalențele de
mai jos, stabilite de experții Na
țiunilor Unite :
• în fiecare zi se cheltu
iesc pe înarmări 2,192 mi
liarde dolari (la nivelul
minim al bugetelor militare
— de 800 miliarde dolari —
considerat astăzi cu mult de
pășit) și tot in fiecare zi
pier de inanițîe și boli intre
4 0 000 și 55 000 de copii, adi
că în medie unul la fiecare
1,5—2 secunde.
• Nivelul zilnic al chel
tuielilor militare mondiale
este de patru ori mai mare
decit bugetul anual al
F.A.O. (Organizația Națiuni-

doma celor două fețe ale uneia si
aceleiași monede — abuzul utiliză
rii resurselor Terrei in scopuri
militare, în loc de a fi folosite in
tr-o direcție utilă umanității. Iar
alături de alte grăve consecințe,
cursa înarmărilor, are ca rezultat
agravarea foametei in lume, „ffiecare navă de război, fiecare avion,
fiecare tun — arăta (ostul pre
ședinte al S.U.A. , Dwight Eisen
hower — constituie un furt ale că
rui victime nu au ce mtnca și su
feră de foame". Victime al căror
număr crește continuu pe măsură,
ce sporesc cheltuielile pentru ar
mament. Pe bună dreptate s-a re
marcat frecvența cu .care apar cei
doi coeficienți 800 si I 000 :300
pină la 1 000 miliarde de dolari
cheltuiți in scopuri militare ; 800
pină la 1 000 milioane de oameni
lipsiți de, știința de carte; și tot 800
pină la 1 000 milioane de ființe
umane ce se sting de foame sau
suferă de inaniție. Cu alte cuvinte,
de fiecare 800 pină la 1 000 de do
lari irosiți . pe înarmări, o viață
zdrobită^ un mănunchi de vise și
speranțe spulberate, un viitor ipo
tecat. Sub povara copleșitoare a
armamentelor, subdezvoltarea, «e
accentuează tot mai mult, tinzîrid
să devină o gigantică bombă cu
explozie tntirziată.
Tocmai pentru â împiedica deto
narea acestei „bombe", se Impun
OPRIREA ȘI REDUCEREA CHEL
TUIELILOR MILITARE ȘI FOLO
SIREA UNEI PĂRȚI DIN SUME
LE ECONOMISITE PENTRU COM
BATEREA FOAMETEI, graficul
din stingă fiind cum nu se poa
te mai elocvent prin datele ce
le înfățișează. Intr-adevăr, așa
cum reiese din studiile O.N.U., cu
numai o cincime (20 1a sută) din
cheltuielile militare actuale foame
tea pe glob ar putea fi definitiv
eradicată pină in anul 2000. A cincea parte, adică 160 miliarde dolari
dacă luăm în considerare nivelul
estimat minim a) cheltuielilor mi
litare (800 miliarde dolari), sau 200
miliarde dacă avem in vedere ni
velul ce se prelimina (1 000 mi
liarde dolari). Dar chiar cu o re
ducere și mai mică, de 5 la sută,
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Pentru inițierea unui
proces real de dezarmare
Declarația premierului elen
ATENA 24 (Agerpres). — Primul
ministru al Greciei, Andreas Papan-

dreu. s-a pronunțat pentru inițierea
unui proces de dezarmare, lansind.
totodată, un avertisment asupra
..gravelor consecințe ale continuării
cursei înarmărilor nucleare si con
venționale".
„Guvernul socialist elen crede —
a spus premierul Papa'ndreu in alo
cuțiunea rostită la adunarea popu
lară desfășurată la Atena cu prile
jul .deschiderii, Festivalului .tinere
tului PASOK — că omenirea este
amenințată de pericolul real al unui
conflict nuclear". în context-, el a
subliniat că „Europa ar putea juca
un rol decisiv in inițierea unui real
proces de dezarmare prin stabilirea
pas cu pas a unor zone libere de
arme nucleare în nordul, centrul și
sudul'continentului".
Primul ministru elen a menționat,
de asemenea, că guvernul său .conti
nuă consultările In vederea transfor
mării Balcanilor într-o zonă fără
arme, nucleare.

In sprijinul creării unei zone
fără arme chimice In Europa
BONN 24 (Agerpres). — Propu
nerile făcute de guvernele R.D. Ger
mane și. R.S. Cehoslovace, privind
lansarea de negocieri asupra ■ creării
unei zone libere de arme chimice
nu pot fi decit salutate, a apreciat
Erwin Horn, deputat social-democrat
tn Bundestagul vest-german. Intr-un
articol publicat In Buletinul de presă
al Partidului Social-Democrat, citat
de agenția A.D.N., Horn relevă că
tn politica de dezarmare și control
al înarmărilor sint necesare noi
impulsuri și, de aceea, P.S.D. și
Partidul Socialist Unit din Germa
nia (P.S.U-.G.) au convenit asu
pra proiectului de acord privind
eliminarea armelor chimice tn cele
două state germane. Totodată, el a
arătat că propunerea privind crearea
unei zone libere de arma chimică tn
Europa nu trebuie, firește, să pună
sub semnul întrebării obiectivul eli-'
berării întregii lumi de arma chi
mică, care se discută la Conferința
pentru dezarmare de la Geneva.

Plenara a ales organele superioare de conducere ale partidului.
Secretar general al C.C. al P,C. Chinez este tovarășul Hu Yaobang

BEIJING 24 (Agerpres). — La
Beijing a avut loc marți cea de-a
V-a plenară a celui de-al XII-lea
Comitet Central al P.C. Chinez, in
formează agenția China Nouă. Ple
nara a ales organele superioare de
conducere ale partidului.
Secretarul general al C.C. a) P.C.
Chinez este tovarășul Hu Yaobang.
In noua sa componență. Birou] Politic
al C.C. numără 22 de membri. Comi
tetul Permanent . al Biroului Politic
este format din tovarășii Hu Yao
bang, Deng Xiaoping, Zhao Ziyang,
Li Xiannian și Chen Yun. Secreta
riatul C.C. a! P.C. Chinez este alcă
tuit din 11 membri.
Comunicatul difuzat de agenția
China Nouă apreciază că schimbările
din Biroul Politic și Secretariatul
C.C. al P. C. Chinez conferă acestor
organe o mai mare vigoare și vita

COLUMBIA

Proiecte de reforme politice și economice
vizind realizarea „acordului național”
BOGOTA 24 (Agerpres). — într-o
alocuțiune rostită la posturile de ra
dio și televiziune columbiene, pre
ședintele Columbiei, Belisario ' Betancour Cuartas. a arătat că tara
traversează în prezent o etapă de
definitivare a procesului național de
transformări politice și de consoli
dare a păcii interne — transmite agenția Prensa Latina. El a insistat
asupra necesității adoptării de că
tre Congresul Național (parlamen
tul) a, proiectelor de reforme poli
tice. economice și sociale propuse de
puterea executivă. în ideea creării
condițiilor necesare realizării „acor
dului național".

LA TIRANA a fost semnat pro
tocolul privind schimburile de
mărfuri fi de plăți între R.P.S.' Al
bania și R. P. Ungară pe anul 1986,
relatează agenția M.T.I.
IN ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
SEMINARULUI VEST-GERMANOFOLONEZ,'desfășurat ța' Academia
evanghelică din localitatea Loccum,
președintele fracțiunii P.S.D. din
Bundestag, I-Ians-Jochel Vogel, s-a
pronunțat tn favoarea politicii de

Șeful statului, columbian a men
ționat că,. in următoarele zile, par
lamentul va dezbate, intre altele,
proiectul de reformă agrară, care a
întrunit, pină in prezent, o largă adeziune în ri.ndul populației. „O
dată, ce acest proiect va fi aprobat
și pus în aplicare. se vor soluționa
toate problemele privind proprieta
tea asupra pămintului si modul de
exploatare a lui. elemente care, in
unele regiuni ale tării, au stat la
baza, instabilității ordinii publice"
— a spus Belisario Betancour Cuar
tas.
-

Remaniere a guvernului thailandez
BANGKOK 24 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Thailandei, Prem
Tinsulanonda. a remaniat parțial ca
binetul său. in conformitate cu un
decret ăl regelui Bhumibol Adulya
dej. anunță postul de radio național
din Bangkok.
Potrivit acestei măsuri, a fost
schimbată conducerea Ministerului
industriei si numiți un nou titular
Si doi adjuncti. Noul ministru al in
dustriei a devenit Chirayu Isarangkum Na Ayutthaya, care ii Înlocu
iește In această funcție oa Ob Va-

-AGENȚIILE DE PRESA

TRATATIVELE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA, tn ca
drul tratativelor tovieto-amcricane
de l« Geneva eu privire la armele
nucleare și cosmice, marți a avut
loc reuniunea grupului de lucru
pentru problemele armamentului
cosmic, informează agenția T.A.S.S.

litate. Aceasta are o importanță
deosebită pentru asigurarea conti
nuității politicii și principiilor parti
dului, urmind să determine consoli
darea și dezvoltarea in continuare a
situației politice și economice a
Chinei.
Plenara a aprobat, de asemenea,
membrii noului Comitet Permanent
și vicepreședinții Comisiei Centrale
consultative aleși la cea de-a V-a
plenară a comisiei, precum și pe
membrii noului Comitet Permanent,
pe a) doilea secretar, secretarul per
manent și. secretarii Comisiei Cen
trale pentru Controlul Disciplinei,
aleși la cea de-a Vl-a plenară a
acestei comisii.
Comunicatul precizează că plenara
și-a îndeplinit obiectivele fixate in
tr-o atmosferă de unitate și demo
crație.

dialog Intre partidul său și statele
din Europa răsăriteană. El a subli
niat că P.S.D. va oferi și în viitor
guvernului federal bunele sale ofi
cii pentru stabilirea unor asemenea
contacte.

ACORD ECONOMIC IRAKIANOAMERICAN. Un acord privind
dezvoltarea cooperării în domeniile
comerțului, industriei, agriculturii,
energiei, finanțelor, transferului
de tehnologie, comunicațiilor și
sănătății a fost semnat între S.U.A.
și Irak, a anunțat agenția I.N.A.,
citată da agențiile Reuter și M.E.N.
UN AVION MILITAR VESTGERMAN de tip „Tornado" s-a
prăbușit In mare în apropierea
coastelor Sardiniei, au anunțat
surse oficiale italiene citate de

«uratna. demisionat la 9 septembrie,
în urma tentativei de lovitură de
stat, eșuată. Schimbările din condu
cerea Ministerului Industriei modifi
că și structura coaliției guvernamen
tale la putere după alegerile gene
rale din 1983. prin excluderea Parti
dului Democrației Naționale, a) fos
tului prim-ministru Kriangsak Chomanand. și includerea Partidului
Progresist, care va dispune de un
post de viceministru. Încredințat lui
Anant Chaisaeng.
agenția U.P.L Echipajul format din
două persoane a fost dat dispărut.
Avionul efectua un zbor din R.F.G.
■lă o bază a N.A.T.O. din apropiere
de Cagliari.

O COMISIE-,IRLANDEZA CARE
A ÎNTREPRINS O ANCHETA
PENTRU DESCOPERIREA CAU
ZELOR ACCIDENTULUI AVIO
NULUI ,.BOElNC,-747“ AL COM
PANIEI ,.AIR. INDIA", prăbușit, in
Atlantic la .23 iunie a.c., nu a reu
șit să aducă lămuriri in privința
unei posibile explozii la bordul
aparatului. Examinarea, corpurilor a
131 de pasageri decedați a dus la
concluzia că aceștia și-au pierdut,
viața din cauza" „unei catastrofe
bruște, ale cărei origini rămin să
fie stabilite". Victimele prezentau
urmările unor grave și multiple
răni, s-a precizat.
DATORIA EXTERNA A FRAN
ȚEI atingea la 30 iunie a.c. 532
miliarde franci (aproximativ 57
miliarde dolari), s-a anunțat ofi
cial la Paris. La începutul anului,
totalul era de 528.5 miliarde franci
(54.3 miliarde dolari).

adică cu 40 miliarde dolari (luind
ca bază pragul considerat ca fiind
cel mai de jos al bugetelor militare
actuale), s-ar putea reda agricul
turii terenuri aride însumînd 40 de
milioane de hectare (la costul me
diu de 1 900 de dolari pentru reva
lorificarea fiecărui hectar) — ceea
ce ar permite asigurarea hranei
pentru un număr de 250 milioane
de oameni.
Nu o dată apologeții cursei înar
mărilor au afirmat că escaladarea
cheltuielilor militare și sporirea
continuă a arsenalelor ar avea un
efect stimulator asupra dezvoltării
economice, că expansiunea . indus-,
triei de armament, prin crearea de
noi locuri de muncă, ar reduce
simțitor presiunea exercitată de șo
maj. Nimic mai fals. Studiile ela
borate de O.N.U; demonstrează că.
prin investirea aceleiași sume se
creează, de regulă, de două pină la
patru ori mai multe locuri de mun
că in industria civilă decit in cea
militară. Explicația este, simplă:
locurile de muncă din industria de
armament sint printre cele mai
costisitoare din economia unei țări,
datorită faptului că ele implică
mină de lucru de Înaltă calificare
și consumul — neproductiv — al
unor mari cantități de materii, prime.
Graficul din dreapta sus tnfățișînd. pe baza. celor mai recen
te calcule. DINAMICA LOCURI
LOR DE MUNCA IN SECTORUL
MILITAR ȘI tN SECTORUL CI
VIL LA FIECARE MILIARD DE
DOLARI INVESTIȚI, ilustrează
tocmai această realitate. Dacă un
miliard de dolari permite crearea
a 28 000 de slujbe tn industria (ne
productivă 1) de armament, aceeași
sumă' poate servi la crearea a
57 000 de slujbe, adică de două ori
mai mult, tn industria civilă, cars
nu consumă, ci produce valoare :
tn sfera învățămintului coeficientul
respectiv Ieste și’ mal mare (de
peste 2,5 ori), respectiv se pot crea
circa 71 000 de slujbe. Apare lim
pede că, departe de a constitui un
antidot la fenomenul șomajului,
tocmai escalada Înarmărilor și a
cheltuielilor militare este cea care
joacă un rol determinant in menți
nerea și extinderea rindurilor unei
armate de șomeri care numai tn
țările occidentale depășește 30 mi
lioane de oameni, pentru a nu măi
aminti de cele peste o jumătate
de miliard de persoane din țările in
curs de dezvoltare lipsite de posi
bilitatea de a munci.
Tot atît de limpede apare cs
efecte pozitive ar avea diminuarea
cu 5—10 la sută anual e bugetelor

militare, așa cum propune Româ
nia.
• La nivelul estimat minim al
cheltuielilor militare mondiale (800
miliarde dolari) aceasta ar în
semna pentru început o sumă de
♦0—80 miliarde dolari ; investită in
Industria civilă, această sumă ar
putea crea într-un singur an 2.28
pină Ia 4,56 milioane noi slujbe I
• Studii elaborate tn diverse
țări arată că transformarea indus
triei de război în industrie de
pace este pe deplin posibilă. Ast
fel. sateliții, instalațiile radar și
dispozitivele laser cu destinație
militară pot f! utilizate, intre al
tele. pentru optimizarea sistemelor
de telecomunicații si de transpor
turi aeriene și navale; programele
nucleare militare pot fi reconvertite in programe destinate unor
domenii cum ar ti construcțiile
civile de anvergură (canale de na
vigație, de pildă), agricultura, me-

dîcîna ș.a. ; rezultatele cercetărilor
pentru crearea de arme chimice si
biologice pot fi valorificate pentru
combaterea dăunătorilor ; navele
militare pot fi reechipate în ve
derea prospectării resurselor sub
marine etc. etc.
• Experții O.N.U. au calculat că
de fiecare 100 miliarde de dolari
reinvestiti în industria civilă ar pu
tea să se construiască : 300 termo
centrale, de cite 120 MW fiecare,
sau 300 de rafinării de petrol, fie
care cu o capacitate de prelucrare
de 3 230 000 tone anual, sau 1 000 fa
brici de îngrășăminte chimice, sau
200 fabrici de cauciuc sintetic.
Prin urmare, dirijarea doar a li
nei părți din cheltuielile militare
spre ramurile civile ar fi de natu
ră să ducă Ia crearea mai multor
locuri de muncă; economia ar cu
noaște o înviorare sensibilă, cali
tatea- vieții s-ar îmbunătăți apre
ciabil.

Lo capătul acestui ciclu de articole, parcurgind datele, faptele, cifrel« puse la dispoziție de experții O.N.U. avem o imagine exactă a dimen
siunii tragice a înarmărilor, ințeiegem și mai bine resortul profund al
vastei activități desfășurate de România socialistă, de președintele
NICOLAE CEAUSESCU, in vede rea opririi.cit mai grabnice a cursei înar
mărilor, în primul rînd nucleare, a trecerii la măsuri practice, eficace
ji imediate de dezarmare, co problemă fundamentală a vremurilor noas
tre, înțelegem mal bine stăruința cu care țara noastră acționează pentru
reducerea cheltuielilor militare și folosirea fondurilor astfel eliberate
pentru promovareo progresului economico-social general, pentru re
zolvarea durabilă și echitabilă a dosarelor urgente ale contemporanei
tății. In lumina acestor date, fapte și cifre, apar și mai puternic in evi
dență justețea, oportunitatea și umanismul inrtiativelor, propunerilor și
demersurilor românești, care au făcut ca astăzi numele României, al
președintelui ei să fie identificate cu îr.sdși ideea dezarmării și păcii,
supremul deziderat al popoarelor.

R. CAPLESCU
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