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Un nou lot de produse destinate exportului se află in stadiu de finisaj la întreprinderea

în toate unitățile, în toate județele
Politic Executiv al C. C. al P. C. R

MAXIMA RĂSPUNDERE PENTRU ASIGURAREA 
SI ECONOMISIREA SEVERA A ENERGIEI ELECTRICE!

Lucrările agricole de toamnă
încheiate neîntîrziat!

din județele Teleorman, Călărași. 
Ialomița. Tulcea, Brăila, Satu Mare. . 
Galați, Botoșani, Mureș, Alba. 
In întreprinderile agricole de stat 
dintr-o serie de județe — Dolj. 
Giurgiu. Brăila și Caraș-Severin — 
realizările de pînă acum la arat 
sint. procentual, inferioare celor 
din cooperativele agricole. Este ne
cesar ca locuitorii satelor să parti
cipe in număr mare la strîngerea 
Cocenilor și altor resturi vegetale, 
astfel incit tractoarele să poată. fi 
folosite din plin la arat. De ase
menea. acolo unde este nevoie, tre
buie repartizate mai multe tractoa
re la executarea în ritm mai sus
ținut și in cele mai bune condiții, a 
acestei lucrări.

Strîngerea și însilozarea 
tuturor furajelor. Pentru 03 in 
zootehnie să se obțină producții 
ridicate și in sezonul rece, este ne
cesar să ■ fie asigurate cantităti în
destulătoare de furaje. în toate 
unitățile, cadrele de conducere și 
specialiștii au datoria să ia măsuri 
pentru a fi strînse grabnic și. însi- 
lozate sau depozitate toate resur
sele de nutrețuri care se mai află 
in cîmp, produsele secundare din 
grădinile de legume. Concomitent, 
trebuie acționat în vederea organi
zării lucrărilor de pregătire a adă
posturilor și organizării temeinice 
a formațiilor de îngrijitori, astfel 
ca activitatea din fermele zooteh
nice pe timpul iernii să se desfă
șoare în bune condiții.

Terminarea grabnică a lucrărilor 
agricole de toamnă trebuie să pre
ocupe in cel mai înalt grad orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile populare și cadrele de con
ducere din unitățile agricole, astfel 
ca recolta ce se mai află în cîmp 
să fie pusă in cîteva zile la adă
post. iar arăturile adinei de toamnă 
să fie încheiate la termenul sta-

Din această săptămînă. timpul 
s-a schimbat : plouă in cea mai 
mare parte a țării, ploi binevenite 
de altfel. în aceste condiții nu 
există sarcină mai importantă pen
tru organele județene de partid si 
agricole, pentru consiliile populare 
și organizațiile de partid de la sate, 
pentru toți oamenii muncii din a- 
gricultură decit aceea de a acționa 
ferm, cu întreaga răspundere pen
tru a încheia grabnic lucrările 
agricole de toamnă. Aceasta pre
supune să se muncească bine orga
nizat. folosindu-se din plin mijloa
cele mecanice și de transport. în
treaga forță de muncă disponibilă 
de la sate. Spre ce obiective trebuie 
concentrate forțele în aceste zile ?

Sirîngerea întregii recol
te de porumb și sfeclă de 
zahăr ce se mai află încă 
pe CÎmp strivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, în seara zi
lei de 4 noiembrie mai era de strîns 
recolta de porumb în unele unități 
agricole din județele Călărași, Tele
orman. Ialomița. Tulcea. Brăila, 
Buzău. Timiș, Arad, Prahova, Gorj, 
Caraș-Severin și Galați. Adevărat, 
șîpt suprafețe mici, dar avind în 
vedere timpul înaintat nu se mai 
poate amina strîngerea recoltei. De- 
asemenea, trebuie încheiată recol
tarea sfeclei de zahăr, orice amina- 
re fiind de natură să îngreuneze 
transportul și livrarea acesteia la- 
bazele de recepție. Cu mai multă 
răspundere trebuie să se acționeze 
în această direcție în județele Dolj, 
Teleorman, Călărași, Tulcea, Arad, 
Prahova, Dîmbovița și Galați, în 
care mai este de strîns recolta de 
pe 5—10 la sută din suprafața cul
tivată. Volumul lucrărilor de exe
cutat nu este prea mare și. tocmai 
de aceea, organizațiile de partid, 
cadrele de conducere din unitățile

agricole au datoria să mobilizeze 
forțele necesare pentru ca recolta 
ce se mai află in cîmp să fie cu
leasă și pusă neîntîrziat la adăpost.

Transportul și depozita
rea produselor — intensifi
cate la maximum ! în cîraP se 
mai află și la această dată canti
tăți apreciabile de porumb și sfeclă 
de zahăr, recoltate și așezate in 
grămezi. Decalaje între recoltarea 
și transportul porumbului se înre
gistrează in județele Brăila. Călă
rași. Ialomița. Tulcea. Botoșani și 
Suceava. De asemenea, in unele ju
dețe mai sint de transportat can
tități importante de sfeclă de za
hăr. Prin folosirea la întreaga ca
pacitate a mijloacelor de transport 
și asigurarea unui număr corespun
zător de oameni la încărcare și des
cărcare, toate produsele din cîmp 
trebuie să ajungă în cel mai scurt 
timp la locul de depozitare. 'Conco
mitent. cea mai mare atenție tre
buie acordată livrării integrale a 
cantităților de produse prevăzute la 
fondul de stat. Practic, în toate ju
dețele în cel mult 2—3 zile, întrea
ga recoltă ce mai există pe cîmp 
trebuie să fie strînsă. transportată 
și depozitată și totodată să se în
cheie livrarea porumbului' la fondul 
de stat și la fabricile de nutrețuri 
combinate.

Arăturile adinei de toam
nă — în ritm mai susținut ! 
Pentru obținerea de recolte mări 
in anul viitor este necesar ca pină 
la 15 noiembrie să fie încheiată 
executarea arăturilor adînci de 
toamnă pe toate suprafețele. Potri
vit datelor furnizate de ministerul 
de resort, pînă în seara zilei de 4 
noiembrie această lucrare a fost 
făcută pe 42 la sută din suprafața 
prevăzută. Restanțe mari Ia arat șe 
înregistrează in unitățile agricole
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Prin buna exploatare și întreținere a grupu 
rilor energetice, toate centralele să funcțio 
neze la capacitatea prevăzută
Ordine și disciplină desăvîrșită în toate uni 
tățile sistemului energetic național

O în fiecare județ, în fiecare localitate, în fie
care întreprindere să se asigure încadrarea 
strictă în cotele de energie electrică stabilite 

@ Consumurile de energie electrică în gos- 
reduse la strictulpodăriile populației 

necesar I

In întreaga tară se desfășoară o 
amplă și susținută activitate pen
tru realizarea integrală, la toți in
dicatorii a planului pe acest an și 
pentru pregătirea temeinică a pro
ducției atiului viitor; Desigur, în 
acest efort pe care oamenii mun
cii îl depun conștient, cu convin
gerea că pe această cale, contribuie 
la progresul susținut și multilate
ral al patriei, o importanță deose
bită au asigurarea în întregime a 
energiei electrice necesare econo
miei naționale, precum și econo
misirea severă a tuturor resurselor 
energetice. Cu alte cuvinte, de Ia 
producător la consumator trebuie 
să se dovedească o maximă răs
pundere pentru realizarea produc
ției de energie electrică prevăzute 
și gospodărirea ei riguroasă..

Funcționarea la capacitatea pla
nificată a centralelor electrice con
stituie o condiție fundamentală 
pentru desfășurarea normală a în
tregii activități economice și socia
le. pentru realizarea sarcinilor dâ 
■plan in toate întreprinderile și 
ramurile economiei naționale. Este 
cunoscută preocuparea statornică a 
conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru soluțio
narea hotărîtă a problemelor majo
re. esențiale de care depinde buna 
funcționare a centralelor electrice 
și, îndeosebi, a celor pe cărbune, 
în această privință, Ia ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 17 octombrie a.c. au

fost adoptate măsuri de maximă 
importantă cu privire la întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunderii 
în unitățile energetice, și așigurărșa 
condițiilor necesare pentru func
ționarea în cele mai bune condiții a 
sistemului energetic național, mă
suri a căror aplicare constituie; o 
garanție sigură a înfăptuirii pro
gramelor de dezvoltare multilate
rală a țării.

Acum, în această perioadă, deo
sebit de important este ca în toate 
unitățile din sectorul energetic să 
se acționeze cu toată fermitatea și 
răspunderea pentru aplicarea mă
surilor stabilite de conducerea par
tidului în scopul realizării produc
ției de energie electrică la nivelul 
stabilit pentru fiecare centrală elec
trică. Pretutindeni, în toate centra
lele electrice, trebuie să se întro
neze o ordine exemplară și o dis
ciplină fermă, așa cum de altfel o 

' 'Impun cerințele activității din acest 
sector vital "al economiei naționale, 
precum și prevederile Decretului 
prezidențial, privind instituirea stă
rii de necesitate și a regimului mi
litarizat în unitățile din sistemul 
energetic național. După cum se 
precizează în decretul amintit, în
tregul personal muncitor din uni
tățile energetice, indiferent 
funcția pe care o deține, este 
gat să respecte cu strictețe 
gimul de lucru militarizat, 

program stabilite,

pozițiile privitoare la predarea-pri- 
mirea organizată a schimbului, să 
nui părăsească locul de muncă, să 
urțnăreăscă. și să aplice cu fermi
tate normele și instrucțiunile refe
ritoare la exploatarea și. întreține
rea instalațiilor, să-și: îndeplinească 

. cu; simț de -înaltă 'răspundere înda
toririle' dă serviciii, să manifeste 
intransigentă față de orice abatere ■ 
de; la regulile’ stabilite.

Este deci absolut necesar ca în 
centralele electrice să fie întărit 
spiritul de ordine, disciplină și -răs
pundere. în acest scop, pe lîngă 
măsurile- menționate, este-nevoie să 

. se introducă sistemul centralizat de 
pontare și de evidentă centralizată 
a prezentei la lucru pentru între
gul personal, iar predarea-sarcini
lor de la un schimb la altul să se 

■ facă cu exigență, la fata locului, pe 
baza unor norme precise, sub sem
nătură. Totodată, pe toată durata 
zilei, adică 24 de ore din 24, tre
buie să fie asigurată asistentă teh
nică de specialitate, tocmai pentru 
a se preîntîmpina orice dereglare 
în exploatarea la capacitatea pre
văzută. a echipamentelor energe
tice. în același timp, cu toată stă
ruința și răspunderea trebuie să se 

' aplice măsurile tehnice avute în 
vedere pentru creșterea disponibi
lității agregatelor energetice, mă
suri cunoscute și detaliate pe fie
care centrală electrică în parte.

Cu deosebire trebuie să acțione-

ze ministerul de resort, organele 
județene de partid, toți factorii de 
răspundere pentru aplicarea mă
surilor stabilite în vederea crește
rii disponibilității agregatelor ener
getice și funcționării în bune con
diții a termocentralelor pe cărbu
ne și, mai ales, a centralelor de la 
Turceni și. Rovipari. Conducerea 

■ partidului a aprobat programe de 
măsuri menite să asigure toata 
condițiile necesare îmbunătățirii 
radicale a activității în aceste cen
trale electrice. Aplicarea integrală 
a tuthror măsurilor prevăzute va 
contribui în mod nemijlocit la atin
gerea puterii planificate a siste
mului energetic național și Ia creș
terea capacităților energetice din 
centralele ce funcționează pe bază 
de cărbune.

Realizarea în bune condiții a 
producției de energie electrică în 
termocentralele pe cărbune este 
strîns legată de asigurarea ritmică 
și de calitate a cărbunelui. Efortu
rile minerilor de a extrage cit mai 
mult cărbune trebuie să se împle
tească permanent cu răspunderea 
de a livra termocentralelor numai 
cărbune de bună calitate,'la o pu
tere calorică cît mai apropiată de 
cea a zăcămîntului, cu un procent 
cit mai redus de steril și umiditate, 
cu o granulație corespunzătoare și 
fără corpuri străine — fier, lemn,
(Continuare în pag. a V-a)
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TIMIȘ : Producție 

suplimentară 
cu consumuri 

energetice reduse
Hotărîti să înfăptuiască exem

plar indicațiile secretarului ge
neral ăl partidului privind rea
lizarea' integrală a sarcinilor de 
producție, in condițiile economi
sirii la maximum a resurselor 
materiale și energetice, oamenii 
muncii din unitățile economice 
ale Județului Timiș raportează 
obținerea unor noi si importan
te succese în p'erioada care a 
trecut de la începutul acestui 
an. Prin organizarea mai bună 
a activității in vederea folosirii 
la întreaga lor capacitate a ma
șinilor si instalațiilor. întărirea 
spiritului de ordine si discipli
nă la fiecare loc de muncă si 
generalizarea unor valoroase 
initiative muncitorești au fost 
realizate suplimentar, fată de 
sarcinile planificate, importante 
cantităti de laminate, utilaie. 
mașini si instalații tehnologice 
pentru metalurgie, industria u- 
soară. agricultură, produse ale 
industriilor electrotehnică, elec
tronică, tehnicii de calcul și 
mecanicii fine, materiale de 
construcții, tricotaie si altele. 
Cea mai mare parte a sporu
rilor de producție a fost obți
nută ne seama creșterii produc
tivității muncii, indicator care, 
fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut, este cu peste 9 la 
sută mai mare, precum si în 
condițiile reducerii consumuri
lor energetice, ceea ce a con
dus la economisirea a 38 887 
tone combustibil conventional 
Si 23 390 MWh energie electrică. 
(Cezar Ioana).
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Arterele albastre din Cîmpia Română
PRINTRE OAMENII ȘANTIERELOR DE IRIGAȚII,

CARE GlNDESC Șl ACȚIONEAZĂ PENTRU TRADUCEREA 
IN FAPT A OBIECTIVELOR NOII REVOLUȚII AGRARE

Cînd va încerca 
cifreze fizionomia 
timp eroic, omul viitorului 
va avea, desigur, nenu
mărate revelații. Magistra
la albastră care taie „drum 
scurt" între Dunăre și Ma
rea Neagră s-a făurit în 
aceste ultime decenii de 
sfîrșit de secol și milenii). 
Răstimp în care s-au du
rat, sub cerul patriei, im
presionantele cetăți ale lu
minii — superbe candela
bre cu rădăcihi puternice 
în pămîntul românesc — 
izvoarele de foc și putere 
ale siderurgiei, coloanele 
argintii din cetățile chi
miei. Răstimp în care mi
lioane și milioane de inspi
rați Meșteri Manole îm
bracă în veșmînt nou sa
tele și orașele țării, după 
proiectul celui mai îndrăz
neț arhitect pe care țara 
1-ă avut, vreodată: Parti
dul Comunist Român.

Iar lîngă aceste mărtu
rii turnate în oțel, beton 
și; sticlă, care au întipărit- 
chipul tinereții pe harta 
fizică a României de azi

să des- 
. acestui

își are loc firesc și epopeea 
irigațiilor. Pagină 
cu efort și dăruire, cu ab
negație și curaj mai ales 
în ultimele. două, decenii, 
în Cîmpia Română.

Fiind vorba despre una 
din împlinirile! remarcabile 
ale acestor ani, poate că 
n-ar strica puțină istorie. 
Ce și cît s-a stabilit in 
această direcție în vremea 
cînd se teoretiza vocația 
noastră de... țară „emina
mente agrară" ? Statistica 
are felul. ei necruțător de 
a argumenta. . Moștenirea 
transmisă de vechea orîn- 
duire în această direcție 
se putea cuprinde în mar
ginile a... 18 000 de hecta
re irigate. E mult, e pu
țin ? Este de circa 22 de 
ori mai puțin față de cît se 
amenajează astăzi, într-un 
singur an, pentru irigații. 
Cumva lanurile de porumb 
ori de grîu de atunci nu 
resimțeau lipsa apei ?
Cumva oamenii care desci
frau misterele, inefabilul 
din sevele pămîntului erau 
refractari la ploile fertile 
la comandă" ? Da de

unde !... în 
tara dintre 
tori de recolte stăruie ce
rurile albite și pustiite de 
secetă. Cîmpurile arse, 
pîrjolite de vinturile fier
binți. Vîrtejurile de praf 
urcate în adîncul văzduhu
lui. Și cortegiile dezolante 
ale speranței niciodată îm
plinite cu „Sfînta" purtată 
între lanurile secătuite 
pentru a o „convinge4 să 
aducă ploaia mult visată, 
implorată, așteptată. Ori 
la fel de dezolantele corte
gii ale „Paparudelor" sau 
„Caloianului" menite și ele 
să dezlege o dată baierele 
cerului pentru ca plantele 
să soarbă, în sfîrșit, fie și 
în ceasul al doisprezecelea, 
ploaia binefăcătoare. Era 
un timp neîndurător al 
naturii pe care îndurările 
evocate n-aveau cum să-1 
facă mai bun, mai prieten 
omului. Inginerul Constan
tin Bâra, 
menii care 
multi ani din 
tru a da 
melor de azi, 
„comandă",

unul dintre oa- 
și-a cheltuit 

viată pen- 
viață siste- 
cu ploile la 

îmi spunea

odată, în vecinătatea unui 
lan din hotarele Călmă- 
țuiului — lan cuprins de 
frenetica simfonie a jetu
rilor argintii din aspersoa- 
re — că starea în care a 
fost lăsat pămîntul secole 
în șir a ambiționat pur si 
simplu promoțiile de ingi
neri agronomi, pedplogi. 
hidroamelioratori din ulti
mele decenii. Acestea au 
făcut „contract cu propria 
lor conștiință" atunci cînd 
au răspuns la înflăcărată

chemare a partidului de a 
fi ei înșiși demiurgii 
ploilor binefăcătoare . din 
lan. atunci cînd lanurile de 
grîu, de porumb, de sfeclă 
au nevoie.

Mai e necesar să adău
găm că „instanța" care a 
determinat opțiunile, „con
tractul cu propria conștiin
ță" era tocmai starea de

în perioada marcată de 
cui Congreș al IX-Iea al 
dului, perioadă de profunde 
formări și . impresionante 
tuiri, am avut cu toții drept far 

. călăuzitor concepțiile strălucitoare 
ale secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, care definesc cu 
claritate traseele activității si vieții 
partidului și poporului nostru. To
varășul Nicolae Ceaușescu, cu
getător de uriașă cuprindere și în
țelegere a legităților naturii și socie-- 
tății atribuie în cadrul strategiilor 
politicii partidului nostru în do
meniul cercetării științifice un rol 
decisiv înțelegerii celor mai noi. și 
importante descoperiri științifice. 
Aplicarea celor mai noi cuceriri ale 
inteligentei umane. extinderea în 
toate domeniile vieții economico-so- 
ciale a tehnologiilor actualei revolu
ții științifice și tehnice fiind consi
derate nu numai 
condiții esențiale 
pentru 
și dezvoltarea în
tregului ansam
blu economic al 
tării, pentru creș
terea calității 
și competitivității 
produselor româ
nești.'ci și pirghii 
importante pen
tru trecerea la 
trepte superioare 
ale orînduirii noastre sociale.

In același timp, dezvoltînd și mai 
amplu dialectica dintre social și e- 
conomic, dintre știință și producție, 
dintre forțele de producție și rela
țiile de producție, secretarul generai 
al partidului nostru afirmă că pro
ductivitatea, calitatea și toate cele
lalte cerințe ale dezvoltării econo- 
mico-sociale nu se pot realiza dccît 
cu ăameni cu o inaltă pregătire teh
nică, profesională și științifică, cu un 
inalt nivel de cultură. Prin urmare, 
problema însușirii continue a celor 
mai noi cuceriri ale tehnicii, ale 
științei, ridicarea nivelului profesio
nal și cultural constituie o cerință 
fundamentală a omului nou, a con
structorilor socialismului și comu
nismului in general.

Este deci statuat în această con
cepție adevărul axiomatic con
form căruia nu este posibilă promo
varea de către știință a progresului 
tehnic in ansamblul economic al tă
rii decit prin realizarea pe un plan 
mai larg a progresului spcial multi
lateral care impune dezvoltarea unei 
societăți umane cu un nivel de pre
gătire științifică, tehnică și culturală 
corespunzătoare. Totodată, prin roa
dele sale tehnologice, care fac po
sibilă dezvoltarea și modernizarea • 
forțelor de producție, a mecanizării, 
automatizării și robotizării, știința 
conduce și la schimbări care fac să 
dispară deosebirile dintre condițiile 
de muncă ale diferitelor categorii 
sociale ale 'societății noastre socia
liste.

Așa cum s-a mai spus, și în trecut 
oamenii de știință români au obținut 
realizări de seamă în domeniul cer
cetării și au ocupat locuri de frunte 
în știința mondială, totuși, numai în

zilele noastre este posibil să se a- 
tribuie cercetării științifice și tehno
logice naționale, prin strategiile po
liticii partidului, un rol decisiv, 
sarcini și obiective majore. Și aceas
ta, tocmai datorită nivelului inalt de 
dezvoltare și maturizare a. științei în 
țara noastră.

Remarcabilele progrese înregis
trate în dezvoltarea științei în ul
timii ani au stat la baza elabo
rării „Programului-Directivă de cer
cetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresu
lui tehnic pînă în 1990 și direcțiile 
principale pînă în anul 2010“ și a 
planului, de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică al cincinalu
lui 1981—1985. Sî*ht  programe de cea 
mai mare însemnătate, care așază ■ 
întreaga muncă de cercetare pe di
recțiile majore, de maxim interes 
ale progresului. Rezultatele obținute 
în cadrul acestora

. ; ... J j

în confruntare 
creatoare cu 

periuțele economiei.

în perioada 1981— 
1984 sint edifica
toare. S-au ela
borat și aplicat 
în producție pes
te 5 000 tehno
logii noi și repro- 
iectate în toate 
ramurile econo
miei ; s-au asi
milat pefite 13 000 
mașini, 
instalații 
rate noi. 
asimilate

utilaje, 
și apa- 
Au fost 

circa 
1 000 materiale noi, în special oțeluri
aliate, produse chimice, electroteh
nice și materiale de construcții.

în întreaga noastră activitate de 
cercetare științifică beneficiem de 
conducerea de înalt prestigiu și com
petență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guver
nului, președintele C.N.Ș.T. Pen
tru cercetători rămîn drept o- 
biective fundamentale ale mun
cii pe o lungă perioadă cerințe 
majore ale dezvoltării tehnologice, 
o seamă de acțiuni desfășurate sub 
directa coordonare a C.N.Ș.T. : creș
terea mai rapidă a bazei proprii 
energetice și de materii prime ; in- 
vestigațiile pentru crearea de noi 
tehnologii și perfecționarea continuă 
a tehnologiilor existente, în mod spe
cial a celor pentru prepararea sub
stanțelor minerale și pentru valori
ficarea complexă și completă a re
zervelor situate la mare adîncim.e și 
cu un conținut mai sărac în substan
țe utile; extjndereamecanizării, au
tomatizării și robotizării producției 
ș.a.

. Domeniul. în care lucrez, cel al fi
zicii. are in mod evident o con
tribuție importantă la înfăptuirea de 
către știință a acestor complexe și 
dificile dar tot atît de onorante O- 
biective care i-au fost atribuite prin 
strategiile politicii partidului și sta
tului nostru, obiective care fac din 
epoca prefigurată în documentele
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!n aceste zile, in stațiunile balneoclimaterice

— De „Integrata" mă ocup eu in 
mod direct. Si ascultați ce vă zic : 
nu mă las pină nu scoatem lucrurile 
la capăt !

Oamenii din Pașcani il cunosc pe 
Neculai Rățoi om hotărît, energic, 
deprins să se bată, să nu dea înapoi 
de la greu ; il cunosc bine că doar 
e de-aici. de-al lor. fost mecanic de 
locomotivă la Depoul C.F.R. si l-au 
ales în fruntea treburilor obștești 
tocmai pentru că il socotesc om de 
bază. Ei știu că de aceea si-a luat 
în răspundere tocmai unitatea care 
dă cele mai mari bătăi de cap.

— Astfel înțeleg eu datoria pri
măriei : să se ocupe de toate, de 
absolut toate problemele orașului, dar 
să le pună pe prim plan pe cele 
economice. Altminteri ne-ar sta oare 
frumos ' lăudîndu-ne. să zicem, cu 
spatiile verzi si coborînd ochii în 
jos cind ar fi vorba de îndeplinirea 
planului ?

— Nu e cazul Pașcaniului. După 
cite știm nu v-ați mulțumit, ca in ’83, 
să ocupați locul II pe tară : in 1984 
ati cucerit chiar locul I. Asta nu e 
puțin...

— Nu e puțin, dar nici nu e totul 
chiar dacă e vorba de locul I pe 
taxă. Să nu credeți cumva că asta-i 
ingimfare. Dar ințelegeti-ne bine... 
Stiti de unde am pornit ? în 1945, 
după război, in întreg Pașcaniul nu 
rămăsese în picioare decit o singură 
casă mai acătării. Una singură in
tr-un întreg oraș 1... Erau praf și 
pulbere pină și locurile cele mai 
dragi inimilor noastre : Atelierele 
C.F.R.. înființate în 1869. o dată cu 
construirea liniei ferate spre Sucea
va. Depoul dc locomotive, casa din 
pragul căreia Sadovcanu privea prin 
istorie cum cobora cite o moară pe 
Șiret... Totul a fost la pămint... în 
vremurile acelea grele de lipsuri, de 
nevoi am ridicat case din chirpici, 
din paiantă, ne-am refăcut ateliere
le si depoul. Dar drept este că o 
vreme nu s-au făcut cine știe ce 
investiții la Pașcani. Așa se explică 
faptul că pină pe la sfirșitul anilor 
’60 abia se încropise Pe ici pe colo 
cite ceva.

— în fata - înfăptuirilor de azi ai 
impresia că acele vremuri au fost 
mult mai îndepărtate...

— Numai că istoria — fie ea și 
cea a unui oraș ca al nostru — nu 
se bizuie pe impresii, ci pe fapte, pe 
date. Și aceste date arată că dacă 
in ’65 erau doar citeva blocuri de 
locuințe, in ’75 apartamentele in 
blocurile noi însumau aproape trei 
mii. pentru ca acum, in ’85. să ajun
gem la 10 000 apartamente, precum și 
numeroase alte edificii pentru invă- 
tămint. cultură, sănătate. Faptele 
adeveresc că renașterea Pașcaniului 
s-a petrecut mai ales după prima 
vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ianuarie 1973, 
care a fost urmată pină azi de alte 
patru asemenea intilriiri cu conducă- 
torul iubit al partidului si tării. De

fiecare dată s-au pus noi temelii 
construcției moderne a orașului. Și 
aceste temelii înseamnă in primul 
rind industria puternic dezvoltată, 
mai ales in ramurile de vîrf. adică 
de mare tehnicitate si eficientă eco
nomică. La Pașcani se realizează 
acum aparatură electronică de mă
sură si control — inclusiv pentru 
programul nuclear —. scule si acce-

nu numai Ia o întreprindere, ci peste 
tot acolo unde se ivesc lipsuri, greu
tăți. Si prin întreaga obște înțeleg 
si consiliul popular — care trebuie 
să se găsească permanent in miezul 
activității economice — dar si depu
tății. comitetele de cetățeni, de fapt 
toată populația.

Aflăm lucruri petrecute chiar în 
ultimul timpi care pun puternic in

cele au fost încărcate si descărcate, 
zi si noapte, neîntrerupt, de către 
numeroși oameni care au muncit cu 
multă tragere de inimă pînă ce lu
crurile au intrat în normal. Această 
optică a participării, a pre’cumpăni- 
rii interesului general s-a înrădăci
nat în viata de zi cu zi a Pașcaniu- 
lui. De multe ori oamenii nu se li
mitează doar la domeniul lor de ac-

m folosul obștii

sorii speciale, boghiuri, vagoane de 
cale ferată, tricotaie. perdele, fire 
si țesături de in. materiale de con
strucții. mobilă, zahăr si alte produ
se alimentare. Desigur, realizările 
noastre vor putea fi si mai mari pe 
măsură ce vom munci si mai bine. 
Iar în această privință e vorba în 
primul rind de angajare, de optică.

— Adică ?
— La noi este înțeles tot mai pro

fund faptul că bunul mers al uneia 
sau alteia dintre unitățile economice 
nu privește numai conducerea si co
lectivul respectiv...

— Vă referiți la acțiunea dumnea
voastră de la „Integrata" ?

— Nu ! Acum mă refer Ia acțiu
nea întregii obști a municipiului și

evidentă această idee. Iată, la Fa
brica de zahăr din Pașcani — una din
tre cele mai mari și mai moderne 
din întreaga tară — după pornirea 
producției din această toamnă s-a 
intrat în gol de aprovizionare.

— Nu-i ușor să transporți fără 
întrerupere peste 4 000 000 kg sfeclă 
ne zi. mai ales cind mai sint și atî- 
tea alte treburi. încercau să se jus
tifice cei de la C.F.R. si de la trans
porturile auto.

— Dar nici fabrica nu poate sta 
în loc o singură clipă, a ripostat 
primarul. Și asta ne privește pe toți.

Și într-adevăr toti au răspuns mo
bilizării consiliului popular : s-au 
găsit si vagoane, si autocamioane, si 
remorci, și atelaje, iar toate mijloa-

tivitate cind e vorba de interesele 
obștii. Să relatăm incă un fapt pe
trecut tot în toamna aceasta. într-o 
bună zi. deputatul Dumitru Hulpac, 
profesor de limba și literatura româ
nă. a venit la consiliul popular cu 
o propunere care privește sectorul.), 
agricol.

— Am stat eu si am calculat că 
dacă am canaliza pirîul Fintînele.si 
l-am îndrepta să se scurgă spre nord, 
în Șiret, am cîștiga pentru C.A.P. 
pe puțin 10 hectare de teren bun.

Primarul a . calculat si el si i-a 
dat dreptate.

Si-au suflecat mînecile si au în
ceput treaba si membri ai C.A.P;- 

. ului. dar si muncitori, și gospodine, 
și pensionari. Gheorghe Coman. Ana

Pirgaru. Dumitru Goian. Toader 
Cdstan si multi alții au bucuria că. 
prin munca lor,: intr-un loc pe care 
la începutul toamnei mai bălteau 
apele tulburi, acum germinează să- 
minta recoltei viitoare.

Așa acționează primăria, deputății, 
toți locuitorii orașului. în spiritul ho- 
tărîrilor Corigresului . consiliilor 
populare; sacordind ințiietațe. pro
blemelor eedriornipe. punihd tențeiriic 
umărul la treabă. Si cel mai de 
seamă argument în această privință 
sint fantele.. realizările concrete. 
Tocmai de aceea curiozitatea, gazetă
rească ne îndeamnă ca. pornind pe 
firul pomenit la începutul reporta
jului, să mergem Ia „Integrata" pen
tru a afla la fata locului , cum stau 
lucrurile la această mare si moder
nă întreprindere.’

— Păi acum stau bine, afirmă 
directorul’ unității, ing. Dumitru Bc- 
jinarju. Dar tțebuie să recunosc că 
atunci cind am fost analizați în co
mitetul executiv ăl consiliului popu
lar se . adunaseră cam multe lipsuri, 
in activitatea noastră. Si in organi
zare. si in aprovizionare. Si in teh
nologie. împreună cu tovarășul pri
mar am stat de vorbă cu oamenii, 
am dezbătut situația în organizațiile 
de partid și în consiliul oamenilor 
muncii, luînd măsuri, indreptînd lu
crurile. Mai greu a fost cu apa...

— Greu cu aba. aici, la Pașcani, 
între apele Șiretului și ale Moldo
vei ?...

— No; consumăm peste, 26b mc del 
ană pe oră. Incepînd cu. secția de 
filare, a inului sub apă.— prima 
existentă in România — și conti- 
nuind cu celelalte, pină la finisaj, 
peste tot ne trebuie apă multă si. de 
o mare puritate. Așa se face că.nu
mai noi foloseam jumătate dip apa 
potabilă a Pășcaniului. adusă prin 
conducte de departe, tocmai . de 1 la 
Timișesti. N-avea nici orașul apă 
destulă, nu aveam nici noi. La în
demnul primarului ne-am unit cu 
alte întreprinderi si am construit o 
conductă de la Șiret, precum și stații 
de pompare și de tratare. Au parti- 

; cipat la muncă oamenii din toate în
treprinderile . din.. zonă. de fapt. tot 
Pașcaniul și această lucrare de mare 
amploare si complexitate s-a termi- 

1 nat in termenul record de doar două 
, .luni. Acum are apă și orașul, avem 

si noi. Cit privește planul de pro
ducție. datorită tuturor măsurilor 
luate, putem să ne lăudăm cu pri-, 
mele noastre depășiri.

Cunoscînd modul de a gindi. și a 
acționa al oamenilor muncii din Paș- 

1 câni, spiritul lor de inițiativă, de răs
pundere ai și explicația locului I pe 
țară pe care l-au dobindiț, 'dar, tot
odată, și bucuria tonică, reconfortan
tă pe care ți-o dau înfăptuirile deo- 

. sebite.
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ÎN SCHIMBUL DE MĂRFURI DINTRE SAT Șl ORAȘ

@ Acțiuni multiple, de natură să asigure dezvoltarea produc
ției agricole în gospodăriile populației ® Se extind secțiile- 
anexe ale cooperației de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor ® Experiențele bune se cer generalizate neîntîrziat

în multitudinea sarcinilor ce revin 
consiliilor populare, un loc de seamă 
îl ocupă înfăptuirea Programului 
unic de creștere a producției agri
cole în gospodăriile cetățenilor, in 
vederea asigurării nevoilor proprii de 
consum ale populației si a 
unor disponibilități sporite 
formarea fondului de stat, 
aceasta consiliile populare au obliga
ția să acorde tot sprijinul necesar 
producătorilor în scopul asigurării 
condițiilor materiale de natură să asi
gure' dezvoltarea producției vegetale 
și animaliere in curțile cetățenilor, 
astfel ca, din producția obținută, ce
tățenii să poată valorifica la fondul 
de stat o parte cit mai mare a sur
plusurilor — aceasta fijnd una din 
căile de bază prin care locuitorii din 
mediul rural răspund orașului pen
tru mărfurile primite : materiale de 
construcție, unelte agricole, articole 
de îmbrăcăminte ș.a.m.d.

Experiența arată că. atunci cind 
primăriile îsi îndeplinesc cu succes 
această obligație, rezultatele pozitive 
nu întirzie să apară. Este, de pildă, 
semnificativ modul în care se desfă
șoară schimbul de mărfuri intre sat 
si oraș într-o comună din lunca Du
nării : Găujani, județul Giurgiu.

le au fată de stat. Mai ales dacă ți
nem seama de faptul că anul nu s-a 
încheiat, că tocmai in acest sezon e • 
virful predării produselor con
tractate.

deputati. dele- 
de producție, 
a mărfurilor.

creării 
pentru 
Pentru

în fruntea listei — frunta
șii satului. Ce a stat 'a baza a* 
cestor rezultate ? In primul rind. ni 
se relatează, stăruința cu -care pri
măria a acordat sprijin material si

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL GIURGIU

De la oraș vin camioane 
pline de mărfuri ; din co
mună mașinile pleacă în- 
cărcate.cu produse agricole. 
...Se-nsera. La cooperativa de pro
ducție. achiziții si desfacere a mărfu
rilor din comună tocmai aștepta să 
fie descărcat un camion încărcat cu. 
mărfuri : unelte' agricole, țesături, 
tricotaje. încălțăminte de iarnă. Din 
discuția avută cu Ion Dragomir, 
președintele cooperativei, și Petre 
Pătrașcu. vicepreședinte al biroului 
executiv al consiliului popular, a reie
șit că este, al 80-lea camion cu astfel 
de mărfuri care vine in anul 1985 in 
comuna Găujani. cetățenii de aici 
primind anual mărfuri industriale în 
valoare de 14 milioane lei. In acest 
fel. membrii celor 1 300 de familii 
care locuiesc in comună îsi rezolvă pe 
plan local nevoile de aprovizionare, 
nefiind nevoiti să mai bată drumurile 
la Giurgiu sau la București pentru 
cumpărături.

In mod firesc i-am intrebat pe in
terlocutori : Dar comuna, satele apar
ținătoare ce trimit la oraș ? Ce dau, 
în schimb, muncitorilor care le fa
brică hainele. încălțămintea, uneltele 
agricole ?

Drept răspuns ni se prezintă urmă
torul bilanț al realizărilor ne nouă 
luni din acest an :

tehnic tuturor producătorilor. De 
altfel, pe briza unui plan întocmit la 
începutul anuluj s-a prevăzuț în 
amănunt ce măsuri concrete trebuie 
luate pentru ca producția din fiecare 
gospodărie țărănească să crească, asi- 
gurmdu-se astfel atit satisfacerea ne
voilor proprii de consum, cit si de
pășirea contractelor de livrare la 
fondul de stat. Astfel, ca o primă 
măsură se poate aminti faptul că toți 
cetățenii care au încheiat contracte 
au primit cite o parcelă din cele 
300 ha pe care cooperativa agricolă 
din comună le folosește pentru cultu
rile duble. Acelorași gospodari li s-a 
repartizat, cu prioritate, cîte o por
țiune din pajiștea comunală pe care 
au avut-o în folosință în tot timpul 
anului.

Tot cu sprijinul primăriei, ca si al 
cooperativei de producție, achiziții si 
desfacere a mărfurilor. . țăranii 
cooperatori au primit material sădi- 
tor. răsaduri, semințe (toate din so
iuri selecționate), folie de polietilenă, 
asistentă tehnică, substanțe dezin
fectante pentru adăposturile anima
lelor și păsărilor.

în strînsă legătură cu aceste forme 
de sprijin acordat producătorilor se 
poate aminti și faptul că in mod 
special pentru contractant! au fost 
acordate si unele priorități in procu
rarea de Ia magazinele sătești a unor 
materiale de construcții necesare 
amenajării adăposturilor Dentru ani
male. De asemenea, trebuie subliniat 
ecoul pozitiv pe care l-a avut în rîn- 
dul cetățenilor faptul că in fruntea 
listei contractanților din localitate 
s-au aflat primarul comunei, adjunc
tul acestuia. lucrătorii primăriei, pre
ședintele cooperativei de producție, 
achiziții si desfacere a mărfurilor.

coniisii alcătuite din 
găti ai cooperativei 
achiziții si desfacere 
gospodari fruntași care urmăresc sis
tematic modul cum sint realizate con
tractele. cum se efectuează plățile 
pentru produsele ne care sătenii le li
vrează in contul contractelor în
cheiate.

Desigur. în comuna Găujani sint 
multi țărani care au încheiat contrac
te si si-au achitat îndatoririle 
asumate. Unul dintre aceștia e Petre 
Văduva. El a contractat cu coopera
tiva 15 kg carne de pasăre. 300 ouă, 
20 kg carne de iepure. 200 kg de 
fructe. 3 porci si un tăuraș.

în finalul anchetei 
varășul Varlaam Popa. 
UJECOOP — Giurgiu. 
„Din păcate, nu in 
avem rezultate bune ca in co
muna Găujani. Pentru a contribui 
mai susținut la schimbul de mărfuri 
dintre sat si oraș vom oferi în viitor 
un sprijin si mai larg gospodăriilor 
individuale, vom urmări, pe de altă 
parte, cu mai multă insistentă. înde
plinirea contractelor si. în fine, noi 
înșine'vom contribui mai substanțial 
la crearea fondului de stat organi- 
zînd în fiecare comună crescătorii de 
animale, grădini

Iar experiența 
noi. existentă în 
să fie neîntîrziat _______  ..
lelalte localități ale județului.'

noastre, to- 
presedintele 
ne-a spus : 

toate comunele 
bune 

Pentru a

de legume", 
bună, am adăuga 
comunele fruntașe 
extinsă in toate ce

Gh. GRAURE

Sortimentul Contracte Realizări ne 
anuale nouă luni

în kg

păsări 3 800 2 500
ouă (bucăți) 300 000 !230 000
cartofi 9 000 9 500
legume 1 000 1 500
cereale 10 000 22 600
miere 178 323

Datele tabelului de mai sus — care 
cuprind doar o parte din produsele 
livrate de săteni din gospodăriile lor 
pe bază de contract la fondul de stat 
—' sint, credem, edificatoare pentru 
seriozitatea cu care locuitorii comunei 
înțeleg, să se achite de obligațiile ce

Avantajele certe conving 
de la sine. în mod firesc- in 
urma măsurjlor luate, a faptului că 
cei mai buni gospodari din comună 
au încheiat contracte, cetățenii au 
depus eforturi susținute pentru reali
zarea angajamentelor, dîndu-si toată 
silința să crească producția agricolă 
din propriii» gospodării.

La eforturile cetățenilor s-a aliniat 
și cooperativa sătească. Cu sprijinul 
primăriei si-a organizat o cresrătorie 
proprie de păsări si. in același timo. 
a fost înființat pentru trebuințele ju
dețului un incubator de pui. din care 
zeci de mii au fost puși la dispo
ziția gospodăriilor individuale' din 
comuna Găujani.

Firește. îndeplinirea contractelor 
nu a fost lăsată să se'înfăptuiască de 
Ia sine. In comună au fost înființate

rli

(Urmare din pag. I)
inapoiere moștenită și în 
acest domeniu, lipsa ori
cărei acțiuni în măsură sa 
acorde trecutului oarecari 
circumstanțe atenuante 
pentru vinovăția de a fi 
lăsat in paragină cea mai 
de preț avuție a acestui 
neam ? Ce ciștig a avut 
și are agricultura din ener
giile puse in mișcare, ener
gii umane și materiale 
uriașe, fără precedent in 
istoria noastră ? După cum 
fără precedent sint obiec
tivele Programului național 
de transformare a naturii 
patriei, program elaborat 
din inițiativa și sub, direc
ta conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Reținem în această or
dine de idei o remarcă a 
dr. ing. Ștefan Godcanu : 
„Imensa majoritate a spe
cialiștilor din lume sint 
preocupați de realizarea 
unor sisteme de irigații cu 
dimensiuni maxime de 
circa 5 000 de hectare. Op
țiunile noastre pentru sis
teme complexe de pină la 
200 000 de hectare trezesc 
de fiecare dată interes și 
admirație".

Opțiune, adăugăm, aflată 
in „dosarul noii revoluții 
agrare" românești, dictată 
nu de orgoliul doboririi 
recordurilor cantitative, ci 
de realitatea însăși pe care 
o făurim, ,o trăim. Epopeea 
irigațiilor se scrie la scară 
națională, ea face parte 
dintr-o strategie pe termen 
lung privind folosirea pă- 
mîntului. Cu ritmul ei de 
circa . 400 000 de hectare 
amenajate anual pentru

ale aparatului cardiovascular, căl
dura toridă din timpul verii este 
mai greu de suportat. Efortul de 
termoreglare reprezintă o muncă 
suplimentară, care obosește inima, 
în lunile cind stațiunea nu este a- 
glomerată (noiembrie, decembrie, 
ianuarie, februarie,, martie, aprilie, 
mai), numărul mai mic de pacienți 
permite medicului controale repe
tate, foarte amănunțite, efectuarea 
unor explorări funcționale de spe
cialitate, ceea ce pentru curant re
prezintă un avantaj indiscutabil".

Dr. Cornelia Degeratu, director al 
Institutului de medicină fizică, bal- 
neoclimatologie și recuperare me
dicală — București: „Balneologii 
români dețin o'mare experiență în 
utilizarea cu eficiență sporită a u- 
nei game largi de proceduri și me
tode originale de tratament aplica
bile cu factori naturali de cură exis- 
tenți din abundență in stațiunile 
noastre balneoclimaterice. Cura 
balneară în afecțiunile reumatisma
le inflamatorii cronice, degenerati
ve și posttraumatice. precum și in 
cele neurologice, periferice se poa
te efectua, cu egală eficiență. în 
orice lună a anului. Ia Băile Felix, 
Băile Herculane, Eforie Nord, Man
galia, și altele. De asemenea, cei cu 
afecțiuni respiratorii sau cardiovas
culare — care, altădată, mergeau 
numai vara, la Băile Govora, Slănic 
Moldova, Buziaș, Covasna ori Vatra 
Dornei — pot merge acum în orice 
anotimp la tratament. întriicît au 
condiții deosebit de bune asigurate, 
iar procedurile aplicate în bazele 
de tratament .au eficiență sporită". 

. în aceste zile, stațiunile, balneo
climaterice ale țării înregistrează 
un număr sporit de oaspeți din țară 
și de peste hotare veniți peiitru a-si 
petrece concediul de odihnă, un se
jur de numai citeva zile sau pentru 
a-și îngriji sănătatea. Nu puțini 
dintre ei au revenit acum, în așa- 
zisul extrasezon, după ce s-au con
vins anul trecut sau în anii ante
riori de efectele terapeutice ale 
curei balneare și de economiile rea
lizate, intrucit în această perioadă 
se practică tarife reduse în condiții 
de cazare, masă și tratament dintre 
cele mai bune. Este de subliniat și 
faptul că, in ultimii arii, s-au con- 

. struit hoteluri și complexe’ sanato- 
1 riale în care toate șerviciile de ca

zare, masă și tratament sint oferi
te in cadrul aceluiași edificiu, fără 
ca pacienții să fie nevoiți să mear
gă pe afară. Asemenea baze moder
ne de cazare, masă și tratament re
unite în același loc se găsesc la Fe
lix, Herculane, Sovata, Tușnad, A- 
mara, Covasna, Căciulata, Sîngeorz 
Băi, Mangalia, Eforie Nord și altele.

Cei care doresc să meargă în a- 
ceastă perioadă la odihnă sau tra
tament in oricare din stațiunile bal
neoclimaterice ale tării pot obține 
bilete prin toate oficiile județene de 
turism, ca și prin întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
I.T.H.R. — București. în oricare din 
stațiunile pentru care vor opta, ei 
vor beneficia. în afară de tarife re
duse pentru cazare și masă, de o 
foarte atentă îngrijire a sănătății, 
precum și de posibilități multiple 
de agrement și petrecere a timpului 
liber'intr-un mod cit mai util și plă
cut. (P. Petre).

Este cunoscut faptul că tara noas
tră dispune de o mare varietate de 
factori naturali de cură — ape mi
nerale, mofete, nămoluri, lacuri te
rapeutice — cu efecte binefăcătoa
re pentru toți cei care iși îngrijesc 
sănătatea într-una sau alta din riu- 
meroasele stațiuni balneoclimate
rice. Stațiuni in care există aproape 
toate tipurile de ape minerale cu
noscute — oligominerale, alcaline, 
clorurate-sodice. iodurate. sulfura
te, feruglnoase, sulfuroase, carbo- 
gazoase și altele — care prezintă o 
mare diversitate în privința compo
ziției chimice, a gradului de mine
ralizare și a temperaturii, fiind re
comandate în tratarea eficientă a 
unui mare număr de afecțiuni. In 
funcție de altitudine și de zona m 
care sînt situate, stațiunile se ca
racterizează și prin tipuri variate 
de climat — de litoral, de cîmpie, 
de dealuri și coline, de munte.

In ultimii ani, stațiunile balneo
climaterice au cunoscut un amplu 

. proces de dezvoltare și moderniza
re nu numai în ceea ce privește 
spațiile de cazare și masă, ci și 
bazele lor de tratament. Ele 
dispun acum de instalații perfec
ționate și dotări adecvate pentru 
kinetoterapie, electroterapie, hi- 
drbterapie, mecanotcrapie și altele. 
Intr-un recent volum apărut în Edi
tura Sport-Turism, intitulat „Cura 
balneoclimatică in România", au
torii subliniază : „Curele balneocli- 
matice devin o parte integrantă a 
sistemului de ocrotire a sănătății, 
un instrument prin care se pot rea- 
"liza obiective multiple și complexe. 
Factorii terapeutici naturali sint 
considerați in prezent, pe de o par
te. remedii cu valoare deosebită. în 
unele situații fiind indispensabili, 
de neînlocuit in realizarea unor e- 
fecte profilactice sau terapeutice si 
de recuperare, iar pe de altă parte, 
drept o alternativă a terapiei cu 
mijloace farmacologice medicamen
toase".

Nu puțini sînt cei care își.pun în
trebarea : cind este mai • eficientă 
cura balneară ? Cercetările științi
fice de specialitate dau un singur 
răspuns : orice cură balneară efec
tuată într-o stațiune, sub atenta su
praveghere a personalului medical 
respectiv, este la fel de eficientă in 
orice anotimp al anului. Iată, in 
acest sens, citeva opinii ale unor 
specialiști în materie :

Dr. Emil Jianu, medic-șef al sta
țiunii Govora, stațiune așezată in
tr-o depresiune carpatică, la o alti
tudine de 365 metri, care beneficia
ză de un aer puternic ozonat dato
rită pădurilor din jur și de o climă 
blîndă : „Un studiu efectuat de co
lectivul nostru de medici pe un lot 
de curanți tratați in lunile dc toam
nă, iarnă și primăvară, in compa- 

. rație cu un lot similar tratat în lu
nile de vară ne-a dus la concluzia 
că nu există nici o diferență in 
privința eficienței curei balneare. 
Primăvara încărcătura aeroionică a 
stațiunii depășește 2 000 perechi ae- 
roioni negativi — ceea ce reprezintă 
o mare bogăție de «vitamine 
vieții»".

Dr. Petre Ladariu, medic-șef 
stațiunii Buziaș : „Experiența 
lectivului nostru medical, în 
cordanță cu datele de specialitate, 

^atestă că, pentru cei cu afecțiuni

i

Gh. ATANASIU 
Manole CORCACI

PRODUSE NOI, DE CALITATE 
LETEA“ BACĂU

Combinatul de celuloză si hîrtie 
„Letca" din Bacău fabrică' o gamă 
variată de hirtie — de la sortimen
tele cele mai simple, pină la cele 
mai complexe și de mare importan
tă pentru economia națională. Este 
vorba. între altele, de diferite ti
puri de hîrtie pentru scris și ti
părit. hîrtie tehnică, hirtii filigra
nate. cartoane, caiete școlare si 
multe altele. Inginerul Comeliu Fi- 
limon. directorul combinatului, ne 
spunea că. în anii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului. numărul sortimentelor de 
hirtie a crescut de la mai puțin 
de 20 la peste 120 in prezent. Din
tre acestea, ponderea o deține hîr- 
ția pentru ziar, datorită faptului 
că in cadrul combinatului a fost 
construită si dată in funcțiune, din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, cca mai mare și mai 
modernă fabrică de: hîrtie de ziar 
din tară. Dotată cu mașini de mare 
productivitate, la nivelul tehnicii 
actuale, noua fabrică realizează a- 
nual o cantitate de hîrtie de trei 
ori mai mare fată de cit produ
cea întregul combinat băcăuan îna-

inie de intrarea ci lin funcțiune. 
Aici. întregul proces dc producție 
este mecanizat și automatizat.

Atit hirtia de ziar, cit și cele
lalte sortimente aflate in fabrica
ție la „Letea" sint intr-un proces 
continuu de înnoire și moderniza
re. Anul acesta, bunăoară, pon
derea produselor noi și moderni
zate reprezintă aproape un sfert 
din volumul producției totale.

In același timp, oamenii muncii 
de la „Letea" sint preocupați de 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, de creșterea caracteris
ticilor tehnico-functionale ale hîr- 
tiei. precum si de reducerea gra- 
maielor pe metru pătrat, ceea ce 
înseamnă importante economii de 
materie primă; de energie electri
că și combustibil. întregul colectiv 
al combinatului este preocupat de 
îmbunătățirea permanentă a calită
ții produselor, de realizarea inte
grală a planului de producție pe 
acest an la toți indicatorii.

Gheorțjhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

ale

ai 
co- 

con-

irigații,, țara noastră se 
plasează printre primele 
locuri — dacă nu . chiar pe 
primul loc în lume — in a- 
cest domeniu. Este un titlu 
de mîndrie această consta
tare cuprinsă in statisticile 
mondiale. Dincolo de con
semnarea ca atare, vastul 
efort de a asigura apa ne
cesară în lanurile de recol
te. Efort de anvergură, pe 
potriva ideilor novatoare și 
obiectivelor Programului

"V .' " ' ■ ■' ' ■' •; ■ ■

nele următorului cincinal. 
Ce înseamnă acest „con
tract ou viitorul" ? înseam
nă, de fapt, amenajarea 
pentru irigații a întregii 
suprafețe afectată de defi
citul de apă. Prioritate in 
această ordine de idei au 
ci te va zone cu un mare po
tential agricol, dar in ace
lași timp care cunosc a- 
proape anual lungi perioa
de de secetă ‘. Brăila; Con
stanța, Tulcea, sectorul a-

pompată in lacul dintre 
dealuri și, de acolo, prin 
păienjenișul de canale ma
gistrale și secundare, cori- 
ducte, slfoane etc., apa 
vitală din lan. Observată 
de undeva, de sus, priveliș
tea care ți se înfățișează 
este cu adevărat fascinan
tă : dealurile sint pur și 
simplu sculptate. Un vast 
sistem circulator de canale 
Ie îmbrățișează spinările. 
Apa călătorește — și va că-

de recolte. Picătura de apă 
— picătură de viață pen
tru plantă — este laicei 
mai mare preț azi, gospo
dărirea ei cu pricepere și 
grijă fiind un semn de 
chibzuință, o etapă de 
mare însemnătate in stra
tegia plinii de fiecare zi.

La Facultatea de hidro- 
1 ameliorații din Iași, un 
reputat profesor — Valeriu 
Blidaru — mi-a arătat în
tr-o sală cu largi deschi-

Arterele albastre din Cîmpia Română
național de primenire a 
naturii patriei în acești ani 
așezați trainic sub semnul 
marilor 
energii.

Numai 
țelegerea 
esență se poate descifra 
miracolul săvirșit în dome
niul irigațiilor in anii so
cialismului. Să luăm mar
toră tot statistica : de la 
cele 18 000 hectare cîte erau 
amenajate pentru irigații 
pină in 1945, se ajunge la 
230 000 de hectare in 1965. 
Urmează un salt greu de 
egalat in următoarele două 
decenii, cind suprafața iri
gată a țării depășește 

< 3 000 000 de hectare. Direc
țiile de acțiune ale Progra
mului național prevăd ca 
suprafața agricolă irigată a 
țării să ajungă la circa 5,5 
milioane de hectare la fi-

descătușări

pornind • de la 
acestor fapte

de

în
de

grieo‘1 Ilfov. Sint locuri 
unde acțiunile pentru ame
najarea sistemelor de iri
gații au cunoscut și cunosc 
ritmuri alerte, un cumul de 
energii impresionant, care 
să garanteze îndeplinirea 
întocmai a obiectivelor pro
puse.

...Era în miez de vară și 
poposind în eimpia de foc 
a Covurluiului, platoul cu
prins de triunghiul de ape : 
Dunăre, Prut, Șiret era pur 
și simplu asaltat de puter
nice baterii de utilaje. 
Unele săpau canale, altele 
excavau la viitoarele prize 
de apă, pentru viitorul , lac 
de acumulare. . Numai pe 
teritoriul județului Galați 
sistemul care se naște aici 
— și din care a și fost pus 
în funcțiune o însemnată 
parte — cuprinde in jur de 
177 000 de hectare. Apă

lători pe suprafețe și mad 
mari, curind — pe aceste 
cărări tăiate de om, pe. 
cărările ascunse de la u>n 
sifon , la altul, din muchie 
în muchie, semnind ou vi
talitatea ei domnia fertili
tății din lanuri. Iar lanu
rile vor trebui să învețe 
pentru totdeauna lecția fer
tilității.

Așa cum n-au avut 
cotro și au trebuit să 
vețe lecția fertilității
temele de irigații Ialomița- 
Călmățui, nisipurile cîndva 
aride ale Dăbulenilor, Cim- 
pia Buzăului, Vitomlrești- 
Slatina, Ipotești I, Mostiș- 
tea II etc. Canalele albas
tre ale irigațiilor se rami
fică necontenit î.n lanurile 
țării, oamenii țării împli
nind cru hărnicie coordona
tele vastului, sistem circu
lator al apei către lanurile

în- 
in- 

sis-

deri un inedit „material 
didactic" de neînlocuit în 
procesul instruirii, al pre
gătirii viitorilor ingineri 
făuritori de canale albas
tre. Este vorba despre un 
complex și îndrăzneț sis
tem de irigații, la scară 
redusă, conceput și realizat 
cu studenții, sistem in mi
niatură care poate fi pus 
in funcțiune prin manevra
rea citorva. butoane. 
întrebat atunci, 
acestei autentice 
pilot :

— Ce spun studenții dv. 
despre o asemenea trans
punere la' scară redusă a 
unej idei ?

Unii au lucrat la ma- 
s-au legat nemai- 
de el. Alții și-au 
examenul de stat 
din acest proiect 
Alții se vor lega

Am 
in fața 

stații

chetă și 
pomenit 
susținut 
cu teme 
general, 
de soluțiile avansate aici

atunci cind vor fi puși ei 
înșiși in situația să elabo
reze.

— Adică ?
— Vedeți; proiectul de 

. aici, de sub ochii noștri, 
privește amenajări pentru 
irigații pe teritoriul județu
lui Iași. Dar în această si
tuație geografică se află 
multe județe ale tării, mai 
ales acelea situate in zona. 

, sud-carpatică, unde soluția 
irigării gravitaționale este 
pe deplin viabilă. Or, cine 
sint cei .chemați să „taie 
pirtie" in această direcție ? 
Tocmai foștii studenți sau 
studenții de azi. 'Timpul 
presează. Programul româ
nesc de transformare a, na
turii este deosebit de cu
tezător, stabilește termene. 
strinse. Hidroamelioratorii 
n-au avut nicicînd o ase
menea șansă de afirmare, 
este „timpul lor de aur" de 
muncă și dăruire în profe
sie. Efortul tenace și zbo
rul înalt al fanteziei lor. nu 
mai „lucrează" cum a lu
crat in >bună parte, pentru 
înaintași, pe un teritoriu 
iluzoriu, al proiectelor me
nite să aștepte viitorul, ci 
pe terenul tare, concret, 
din care se întrupează 
chiar sub ochii noștri viito
rul.

Iată, așadar, imensul rol 
al picăturii de apă de la 
„robinetul din lan". Ea 
schimbă înfățișarea geogra
fică a României, aduce 
viața în împărăția verde a 
lanului irigat. Viață care 
înseamnă progresul gene
ral al agriculturii — obiec
tiv fundamental al noii re
voluții din agricultura ro
mânească.
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Aîn spiritul sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

TERMOCENTRALELOR - CĂRBUNE MAI MULT, DE BUNĂ CALITATE!
Este știut că funcționarea neîntreruptă, fa capacitatea stabilită, a 

grupurilor energetice depinde in mod nemijlocit și de aprovizionarea 
termocentralelor cu cărbune mai mult și de cit mai bună calitate. 
Tocmai de aceea, in contextul analizei pe care Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a făcut-o cu privire la modul in care au fost 
înfăptuite prevederile programului pentru realizarea producției de 
energie electrică s-a apreciat că și în industria carboniferă s-au 
manifestat serioase deficiențe, ceea ce o făcut ca volumul producției 
de cărbune să nu fie la nivelul prevăzut. Pornind de la această 
situație, conducerea partidului a hotărî! o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea întregii activități in sectorul de extracție a cărbunelui.

Avînd în vedere cerința aprovizionării termocentralelor cu- 
cărbune mai mult și de bună calitate - care constituie o condiție 
hotăritoare pentru funcționarea lor la capacitatea planificată - in 
grupajul de azi ne vom referi la acțiunile intreprinse în acest sens in 
două unități miniere : Sărmășag și Filipeștii de Pădure.

Cărbune fără steril-expresie a exigenței 
în muncă

Stă în puterea colectivului să mărească 
puterea calorică a cărbunelui

Cine -altul dacă nu beneficiarul 
este cel mai in măsură să aprecieze 
calitatea , cărbunelui livrat de mine
rii de la Filipeștii de Pădure 1 De 
aceea, am luat legătura telefonică 
cu directorul termocentralei Doicești, 
ing. Mikloș Zoldi, care a fost pe cit 
de concis, ,pe atît de exact : „De la 
Filipeștii de Pădure primim lună de 
lună cărbune de buriă calitate. Păcat 
că mina nu are capacitate mai 
mare...".

La această apreciere adăugăm 
faptul că la ora cind scriem aceste 
rinduri s-au contabilizat și sumele 
încasate de mina Filipeștii de Pă
dure drept bonificații pentru calita
tea superioară a cărbunelui extras și 
livrat de la începutul aoestui an. 
Suma se ridică la peste 1,2 milioane 
lei. I.e-am spune acestor bani, ob
ținuți deloc ușor, „banii caiitații".

— Asa este, nu sînt deloc ușor de 
obținut — ne confirmă directorul 
minei, inginerul Tudor Vasile. înțe
legem insă că trebuie să muncim în 
asa fel. încit să asigurăm permanent 
o calitate superioară cărbunelui ex
tras. Este, dacă vreți, o problemă 
de conștiință muncitorească, de min- 
drie profesională, un examen exi
gent de zi cu zi, și'.căutăm pe toate 
căile să livrăm termocentralei de la 
Doicești, principalul nostru benefi
ciar, cărbune cu putere calorică ri
dicată.

în același timp, colectivul de aici 
înregistrează și importante depășiri 
cantitative la extracția de cărbune. 
Statistica arată că in 10 luni s-au 
livrat suplimentar aproape 17 000. de 
tone de cărbune de cea mai bună 
calitate.

— Sporirea zi de zi a cantității de 
cărbune extras din subteran și din 
microcariere constituie un obiectiv 
principal pentru colectivul nostru, 
adaugă directorul minei. Dar nici
odată nu ne-am gîndit să neglijăm 
calitatea în avantajul cantității. Poți 
scoate și trimite beneficiarului can
tități mari • de cărbune. Dar dacă 
acest cărbune este amestecat cu pă- 
mint, n-ai făcut nici o ispravă. Dim

potrivă ! Noi, minerii, știm că țara 
are nevoie de tot mai multă energie 
și, de aceea, trebuie să livrăm, ter
mocentralelor cărbune de cit mai 
bună calitate.

— Dar nu există și la dumnea
voastră în colectiv unii oameni care 
fac rabat de la calitate ?

— Din păcate, mai există. Ne con-

LA MINA 
FILIPEȘTII DE PĂDURE

® Aprecieri pozitive din par
tea principalului benefi
ciar

© Bonificații de 1,2 milioa
ne lei pentru calitatea 
superioară a cărbunelui

© Analize la obiect, ori de 
cite ori este cazul, pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei

fruntăm zi de zi cu greutăți izvorîte 
tocmai din acest mod de gîndire al 
unora care, din dorința de a extrage 
cit mai mult cărbune, neglijează ca
litatea. în ultimele zile au avut Ioc 
adunările de dare de seamă in or
ganizațiile de partid. In aceste adu
nări, problema nr. 1 pusă în dezba
tere este tocmai problema calității 
cărbunelui.

Cu prilejul acestor dezbateri se 
nun. într-adevăr. în evidentă. în li
nele brigăzi, o serie de neajunsuri, 
de abateri de la ordinea si discipli
na în muncă. Nj s-a. relatat printre 
altele, ca exemplu, un caz. recent 
semnalat în sectorul Palanga-Sud. la 
brigada condusă de Ion Poena-

că era in 
Acolo

ru. S-a constatat, că aici se extrage 
cărbune amestecat cu steril. Imediat 
s-a făcut o analiză operativă la co
mitetul de partid. întregul flux teh
nologic a intrat sub observație oină 
s-a ajuns la locul de extracție. Toate 
neajunsurile au fost notate punct cu 
punct. Inginerul-șef al minei. Vasile 
Neacsu. a fost însărcinat să se ocu
pe personal de înlăturarea neajunsu-. 
rilor constatate.

Am căutat să vorbim cu iriginerul- 
sef. Nu am reușit pentru 
abataj, la brigada amintită, 
acționează de trei zile. împreună cu 
brigadierul și ortacii săi. pentru 
creșterea calității cărbunelui, Sînt 
semne bune. Problema este aproape 
rezolvată.

Din discuțiile avute cu o serie de 
specialiști a rezultat că operațiile 
tehnologice nu sînt complicate, dar 
ele trebuie strict respectate pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Puscarea. bunăoară, trebuie să fie 
selectivă, căutîndu-se stratul-cel mai 
compact, si numai după aceea să se 
puste sterilul. Unii, dintr-o arabă 
neiustificată. mai procedează si alt
fel. Apoi, asa cum este regula, pe 
tot parcursul benzii de transport 
bulgării de steril trebuie îndepărtați. 
Alegerea sterilului din masa de căr
bune. operație denumită claubare. 
presupune atenție, migală, dar în 
primul rind conștiință profesională, 
De aceea, ne mărturisea unul dintre, 
șefii de brigadă fruntași ai minei. 
Ion Milu. se cere înlocuirea opera
tivă a 
vedesc 
si lasă 
steril.

Dar mai sînt și alte operații care 
trebuie executate pentru diminuarea 
sterilului din cărbune. Pînă si ope
rația de curățire perfectă a vagoa
nelor la încărcare nu trebuie negli
jată. Si se poate spune că. la Fili- 
pestii de Pădure, sute de ochi ve
ghează pe toată filiera.. zi si noapte, 
la puritatea cărbunelui.----’." -

< Constantin CAPRARU
corespondentul' '

unor oameni dacă ei se do- 
la un moment dat ncatenti 
să scape pe bandă bucăți de

’•îi

Wf1'

măsurile luate pentru 
chiar depășirea planului

extrage 
brun cu șist cărbunos. Aici, 
de cărbune prezintă două 
cu compoziții și calități 
separate de un strat de

Paralel cu 
realizarea și 
Ia producția fizică prin creșterea 
productivității muncii în abataje, a 
indicilor de folosire a utilajelor din 
dotare și a timpului de lucru, în 
centrul preocupărilor colectivului de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea minieră Sărmășag se situează, 
deopotrivă, îmbunătățirea calității 
cărbunelui livrat termocentralelor, a 
puterii lui calorice.

— Sîntem pe deplin conștiențl de 
faptul că pentru asigurarea energiei 
electrice necesare desfășurării nor
male a activității economico-sociale, 
deci implicit și a noastră, a mine
rilor, trebuie să livrăm termocentra
lelor cărbune de cît mai bună cali
tate, ne spune Spurigan Geza, di
rector adjunct al întreprinderii. Toc
mai de aceea, am aplicat si vom 
continua să aplicăm o serie de măsuri 
absolut necesare pentru creșterea 
calității producției. Concret, o primă 
problemă am și soluționăt-o la ca
riera Zăghid, de unde se 
cărbune 
stratul 
bancuri, 
diferite, ... .
marnă friabilă de circa 40 cm. Căr
bunele din bancul superior are o 
putere calorică mare, pe cînd cel 
din bancul inferior conține multă 
cenușă, Pînă nu de mult, cele două 
straturi de cărbune se extrăgeau 
cțoncomitent, ceea ce determina o 
reducere a calității întregii produc
ții. Recent, am luat măsura de a 
extrage selectiv cele două bancuri 
de cărbune cu un decalaj minim 
între fronturile de lucru, pentru a se 
putea înlătura intercalatia de marnă. 
Totodată, prin punerea în 
a instalației de claubare. 
de cenușă s-a redus cu 
la sută, puterea calorică 
nelui crescînd cu 50 kcal pe kg. 
Concomitent, s-a realizat si o ■ roai 
bună omogenizare a cărbunelui;-’"

Din cîto știm,* 1 * * 4 și Iâ sectorul 

mai amestecă cu pămînt și are, deci, 
o putere calorică mai mare. în ace
lași timp, am luat măsuri pentru 
drenarea apelor, ceea ce va asigura 
reducerea umidității cărbunelui. Tot 
în vederea creșterii puterii calorice 
a cărbunelui s-a amenajat o platfor
mă de depozitare din beton, iar in
stalația de clasare-sortare 'a fost re
vizuită și reparată.' Efectul măsuri
lor luate ? Dacă anul trecut puterea 
calorică a cărbunelui livrat termo
centralelor a fost mai mică decit 
normativele tehnice cu 28 kcal.; pe 
kg, în acest an puterea lui calorică 
a fost mai mare cu 29 Kcal pe kg 
față de aceste normative. j

De reținut că, în această perioadă,
4 a sasii_______________ - - ■________ ■

funcțiune 
procentul 
circa trei 
a cărbu-

minier I 6-a înregistrat o creștere 
a puterii calorice a cărbunelui. Ce 
măsuri au fost luate pentru aceasta?

— Aici, calitatea cărbunelui de
pinde mai ales de respectarea teh
nologiilor de lucru în cariere și in 
subteran. Prin curățirea completă a 
sterilului de pe stratul de cărbune 
exploatat la suprafață, acesta nu se

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ SĂRMĂȘAG

• Straturile de cărbune vor 
fi extrase selectiv

• Puterea calorică a cărbu
nelui a crescut prin pu
nerea în funcțiune a unei 
instalații noi de sortare a 
sterilului

• Pregătiri speciale pentru 
sezonul rece 

se aplică sau sînt in . curs de finali
zare o serie de alte măsuri pentru 
creșterea calității cărbunelui. Astfel, 
în prezent se face încărcarea selec
tivă, separată a cărbunelui și steri
lului de la lucrările de înaintare. în 
acest scop, în abatajele cu'susținere 
individuală s-a luat măsură ca steri
lul să fie aruncat în surpare, iar 
printr-o drenare operativă a apelor 
s-a redus foarte mult umiditatea 
cărbunelui extras din subteran.

Uneori s-a reproșat minerilor de 
la Sărmășag că nu -livrează cărbu
nele la granulația prevăzută în nor
mative. Pentru a se elimina acest 
neajuns s-a executat, prin autodota- 
re, un concasor. De la punerea in 
funcțiune a utilajului, în urmă cu 
circa cinci luni, cărbunele livrat ter
mocentralelor are de regulă o gra- 
nulație corespunzătoare. în plus, în 
prezent se construiește o rampă de 
încărcare separată a cărbunelui des
tinat altor consumatori decît termo
centralelor. Eficienta acțiunilor în
treprinse pentru ridicarea calității 
cărbunelui este oglindită, sintetic, de 
bonificațiile obținute in acest an, 
care însumează peste 5 milioane lei.

în aceste zile, o atenție deosebită 
se acordă aici pregătirilor pentru 
iarnă. Printre altele, munca va fi 
în așa fel organizată incit la încăr
care cărbunele extras din subteran 
să fie amestecat cu cel din cariere, 
astfel încit să se reducă umiditatea 
lui și să se evite înghețarea pe 
timpul transportului, în eventualita
tea unor temperaturi foarte scăzute, 
în general, se poate spune că măsu
rile tehnice și organizatorice luate 
în ultima perioadă, Ia care se vor 
adăugă altele, vor determina îmbu
nătățirea continuă a calității cărbu
nelui livrat beneficiarilor, ceea ce va 
contribui la buna funcționare a gru
purilor energetice.

Eugen TEGLAS . s.
corespondentul „Scînteii*

F Semnale

pe

adresa...
1 O La un interval de numai 
I 2—3 zile, de pe circuitele de se

parare a metalelor din qospodă-
I ria de cărbune a termocentralei 

■ Rovinari se „extrag" 6—8 tone , 
I de metal.. Aceste așa-zise „cor-
I puri străine" sint, de fapt, pie- I 

se felurite — multe dintre ele

Iincă bune — ce se folosesc in 
activitatea minieră, cum ar fi 
dinți de cupe, bride, role pen-

Itru transportoare ș.a. Ele so- > 
sesc... pe bandă, din carierele 
de la Rovinari si Roșia, dar I 
mai ales de la întreprinderea

| minieră Vrdarl. Este de înțeles 
ce pagube poate provoca chiar

1 si un singur șurub dacă ajunge 
Iîn morile de cărbune, ceea ce se 

intimplă, de altfel, cîteodată. 
Chiar cu două zile în urmă, o 
tablă de metal a sfișiat banda 

Ide cauciuc a unui circuit de 
transport, ceea ce a influențat 
negativ aprovizionarea cu căr- 

| bune a termocentralei.

© Puterea calorică a cărbu- 
I nelui pe care îl primește termo

centrala Doicești de la anumiți 
furnizori se situează sub preve
derile stabilite prin proiect s: 
contractele încheiate. Bunăoară, 
puterea calorică a cărbunelui li
vrat de întreprinderea minieră. 
Cimpulung Muscel, care asigură 
mai mult de jumătate din căr
bunele necesar acestei termo
centrale, este cu 100 lcilocalorii 
pe kilogram mai mică decit cea
prevăzută in contract, ceea ce 
duce la diminuarea puterii gru
purilor energetice cu 27 MW.

într-o garnitură de 
la termocentrala 

de la întreprinde- 
Anina, cărbunele 
vagoane conține/

• Recent, 
tren sosită 
Mintia-Deva 
rea minieră 
din citeva
multă apă, bolovani de pămîn 
bucăți de metal și de lemn, 
adevărat, bucățile de metal1 
lemn din cărbune au fost obs 
vate la timp și eliminate, și / 
fel n-au mai ajuns în morii 
cărbune. Dar apa și bolo> 
de pămînt nu au putut fi 
rate și, în consecință, pl 
grupurilor energetice apr/ 
nate cu cărbune din cele 
vagoane s-a diminuat.
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LA întreprinderea „electkomureș- tg. mureș

Efortul propriu —la baza dublării 
producției iu anul 1986

întreprinderea „Electromureș" este 
o firmă de prestigiu atît în tară, cît 
si in străinătate, produsele care-1 
poartă marca — fie că sint obiec
te de uz casnic sau componente e- 
lectronice — bucurindu-se de o una
nimă apreciere. Așa se si explică 
de altfel faptul că bilanțul pe cele 
trei trimestre care au trecut din a- 
cest an este pozitiv, ohmul la pro- 
ductia-marfă fiind depășit cu 11,3 
milioane lei. Cu toate acestea, dez
baterile din adunarea generală a oa
menilor muncii nu s-au desfășurat 
într-un spirit de automulțumire față 
de rezultatele obținute. Dimpotrivă, 
S-a analizat cu competentă si înal
tă răspundere modul in care trebuie 
acționat pentru îndeplinirea exem
plară la toți indicatorii a planului 
pâ anul 1985 si pregătirea temeini
că a producției anului viitor.

Și nici nu s-ar fi putut să fie 
altfel din moment ce oamenii mun
cii din această puternică unitate e- 
conomică si-au propus ca. în anul 
1986. să realizeze o producție du
blă fată de acest an. Cum va fi po
sibilă o creștere atît de mare a pro
ducției si. mai ales, cum este pre
gătit colectivul să realizeze un salt 
atit de spectaculos ? Tocmai aceas
tă temă a fost pe larg dezbătută de 
reprezentanții oamenilor muncii în 
adunarea generală. Așa cum s-a pre
cizat în darea de seamă prezentată 
de ing. loan Toader, președintele 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere. pregătirea producției a- 
nului viitor a început de mult, astfel 
ca planul să poată fi îndeplinit din 
primele zile ritmic si integral. Fără 
să se gindească în perspectivă nici 
nu ar fi posibil ca produsele noi si 
modernizate să reprezinte în anul 
viitor 71 la sută din valoarea pro- 
ductiei-marfă planificate.

„Este de la sine înțeles — spunea 
în cuvîntul său ing. Teodor Sideriaș, 
șeful atelierului de cercetare-proiec- 
tare — că pentru a face față unor 
sarcini atît de mobilizatoare pe care 
le avem in 1986. va trebui să in
troducem operativ în producție o se
rie de tehnologii noi. de mare ran
dament. De exemplu, pentru utili
zarea cu indici superiori a capaci
tăților de producție am stabilit să 
fie extinsă metoda de extrudare in 
vid a pieselor din mase plastice. Tot
odată. colectivul atelierului nostru se 
angaiează să-si aducă o contribuție 
mai substanțială la creșterea gra
dului de valorificare a materiilor 
prime si materialelor, asimilind in 
fabricație chiar din primul trimestru 
al anului viitor o serie de produ

se de mare complexitate. Potenția
lul de creație tehnică al specialiș
tilor noștri este foarte ridicat ; va 
trebui să fie însă mai bine valorifi
cat. De aceea, pentru introducerea 
mai rapidă a progresului tehnic in 
producție si modernizarea tehnologii
lor de lucru sau a soluțiilor con
structive la unele produse, propun 
formarea de colective complexe al
cătuite din specialiști si muncitori 
care să soluționeze, toate probleme
le producției".

Demn de remarcat este si faptul 
că pînă la tinerea adunării genera
le producția fizică planificată pen
tru anul 1986 a fost nominalizată in
tegral pe fiecare secție si atelier, ast
fel încit să se poată acționa din timp 
pentru cît mai buna organizare a 
procesului de fabricație. „Cunoaștem 
cu exactitate ceea ce avem de fă
cut pe întregul an 1986. preciza La- 
dislau Lucacs. șeful secției mecani
că fină si electronică. Faptul că în 
secția noastră vom realiza cu 45 la 
sută mai multe produse decît în anul 
1985. dintre care multe vor fi des
tinate exportului, ne obligă să luăm 
o serie de măsuri pentru ridicarea 
calificării oamenilor muncii. Să nu 
se înțeleagă că nu avem oameni ca
lificați. dar noile condiții în care lu
crăm. gama largă de produse de inal- 
tă complexitate cere din partea tu
turor o continuă perfecționare a pre
gătirii profesionale. Ca atare, vom 
organiza in cadrul secției o serie 
de cursuri de înaltă specializare, o 
politehnică muncitorească, dacă nu 
este prea pretențios cuvintul".

Participanții la dezbateri au adus 
în discuție si o altă problemă de o 
deosebită importantă, aceea a eco
nomisirii si valorificării superioare 
a resurselor materiale și energetice, 
a eliminării oricărei forme de risi
pă. „Pentru îndeplinirea sarcinilor 
mari pe care le avem, spunea în cu
vîntul său ing. Gige Dumitrașcu, șe
ful secției conductori, trebuie să în
tărim ordinea și disciplina la toate 
locurile de muncă, să acționăm 
ferm, pentru folosirea rațională, 
cît mai eficientă a materiilor 
prime, materialelor și energiei. 
Totodată, am luat o serie de măsuri 
în vederea creșterii calității produc
ției. Astfel, am elaborat noi tehnolo
gii de control, am extins mecanizarea 
și automatizarea controlului pe fluxul 
de fabricație și final".

Una din pfoblemele-cheie ale pre
gătirii producției anului viitor o con
stituie. fără îndoială, aceea a apro
vizionării. Sint asigurate materiile 
prime si materialele necesare acti
vității productive ? Vasile Stoica.

șeful serviciului' de aprovizionare, a 
arătat că întreprinderea „Laromet" 
din București nu si-a onorat un con
tract de 40 tone de țevi din cupru 
si 45 tone de benzi de alamă, ceea 
ce afectează si producția anului vii
tor. că asigurarea cu cote, repar
tiții si contractarea bazei materia
le sint mult întîrziate. Din ce cau
ză ? Firește, aici era cazul ca vor
bitorul să facă si unele referiri au
tocritice. deoarece nu întotdeauna s-a 
manifestat preocuparea necesară pen
tru soluționarea problemelor aprovi
zionării cu materii prime, materia
le și combustibil. Din păcate, nu a 
procedat asa si probabil că multe 
din neajunsurile in aprovizionarea

LA ÎNTREPRINDEREA

tehnico-materială se vor face sim
țite si în anul viitor dacă, bineîn
țeles. riu se vor lua operativ măsu
rile necesare.

în ansamblul lor. dezbaterile din 
adunarea generală au evidențiat 
hotărirea întregului colectiv de a-și 
spori eforturile creatoare proprii 
pentru solutionarea tuturor proble
melor tehnice si organizatorice de 
care depinde realizarea exemplară a 
producției planificate pe anul vii
tor. în condițiile unei înalte eficiente 
economice.

Petre CR1STEA 
Gheorghe GIURGIU

„MELANA“ BOTOȘANI
Calitatea tot mai înaltă a produselor 

— argumentul boturilor pentru 
sporirea continuă a exportului

în cei aproape șase ani care' au 
trecut de la intrarea în funcțiune a 
întreprinderii de fire „Melana" din 
Botoșani, colectivul unității a ocupat 
cu regularitate un loc fruntaș în în
trecerea socialistă. De asemenea, în 
perioada care a trecut din acest an, 
marea majoritate a indicatorilor de 
plan au fost îndepliniți în avans. Au 
constituit aceste rezultate — fără în
doială foarte bune — un motiv de 
automultumire pentru participantii la 
adunarea generală a oamenilor mun
cii care a avut loc zilele trecute? Un 
răspuns la această întrebare, l-a dat 
chiar prima intervenție făcută în ca
drul forumului muncitoresc :

— Față de cele arătate — a spus 
la un moment dat muncitoarea Ro- 
dica Lucan — obiectivul prioritar a- 
supra căruia trebuie să ne con
centrăm atenția îl reprezintă perfec
ționarea calificării oamenilor șl ri
dicarea continuă a calității produse
lor. în acest scop, încă din lunile an
terioare, atelierul în care lucrez a 
luat o serie de noi și eficiente mă
suri.

Și vorbitoarea a continuat cu pre
zentarea măsurilor, a efectului pe 
care acestea îl au, propunîndu-le 
spre generalizare. Dar să vedem mai 
întîi de ce și alți participant la 
dezbaterile din adunarea generală au 
pus un accent cu totul aparte pe 
necesitatea ridicării nivelului de pre
gătire profesională a oamenilor, ca 
o condiție de bază pentru creșterea 
calității’ producției. Tonul, ca să 
spunem așa, l-a dat darea de seamă 
prezentată de ing. Mihai Seremet, 
prin care consiliul oamenilor muncii 
a propus forului suprem de condu
cere a întreprinderii — iar.acesta și-a 
exprimat deplinul acord — ca planul

la export pe anul viitor să fie su
perior celui pe 1985 cu aproape 25 
la sută. Cum se va putea realiza 
acest spor de producție ? în primul 
rind prin creșterea productivității 
muncii cu 15—16 la sută. Din calcu
lele făcute a rezultat însă că. pen
tru asigurarea fondului de marfă 
destinat partenerilor externi, este 
necesar să se organizeze și noi for
mații de lucru specializate in pro
ducția pentru export, lată de ce, în 
mod firesc, toti cei care au luat cu
vîntul au făcut o legătură directă 
între creșterea producției pentru ex
port. calitatea acesteia si pregătirea 
profesională a oamenilor din între
prindere.

Una dintre propunerile făcute s-a 
referit la necesitatea redistribuirii 
în cadrul schimburilor de lucru a 
celor mai buni muncitori, maiștri și 
specialiști care fac parte in prezent 
din formațiile specializate pentru 
export, astfel incit să se omogenize
ze sub aspectul pregătirii profesionale 
toate formațiile de lucru care reali
zează produsele destinate exportului. 
„Apreciez ca foarte binevenită aceas
tă propunere — a spus muncitoarea 
Veronica Herghelegiu. Concomitent 
cu trecerea la aplicarea ei, consider 
că trebuie să discutăm nominal și' 
să supunem unor teste profesionale 
pe fiecare dintre lucrătorii care se 
mai abat de la normele de calitate".

Așa cum arăta in cadrul dezbate
rilor Vasile Cojocaru, maistru in a- 
telierul de bobinat, pentru obținerea 
numai a unor produse de calitate 
superioară este necesar însă să se ia 
măsuri și pentru eliminarea cu de- 
săvîrșire a defecțiunilor ce mai apar 
la unele utilaje. „Cîteodată, a arătat 
vorbitorul, la numai două ore sau 
chiar mai puțin după executarea 
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La adunarea ce a avut loc ieri, la I.M.G.B. Foto : S. Cristian

unei reparații am fost nevoiți să a- 
pelăm din nou la mecanici pentru 
efectuarea acelorași remedieri". „A- 
semenea situații nu se vor mai re
peta, a răspuns prompt Florin Croi- 
toru, șeful uneia din echipele de re
parații și întreținere a utilajelor, 
în acest scop, am asigurat pen
tru lunile noiembrie si decem
brie întregul necesar de piese de 
schimb". Măsurile stabilite nu s-au 
oprit insă aici, hotârindu-se să se 
realizeze un volum mai mare de 
piese de schimb in întreprindere, cu 
forțe proprii. Practic, începinți din 
a doua jumătate a lunii decembrie 
a.c., potrivit programului de extin
dere a activității atelierului de au- 
toutilare, prezentat adunării gene
rale de inginerul Ionel Petrov, a- 
proape 80 la sută din necesarul de 
piese de schimb se va asigura dirt 
producție proprie, îndeosebi prin re- 
condiționări.

„Creșterea calității-produselor este, 
Intr-adevăr, una din problemele de 
cea mai mare importanță, a spus in 
cuvîntul său Mihaela Andreescu, 
inginerul-șef al întreprinderii. Dar 
să nu uităm un lucru : îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a planu
lui Ia export pe 1986 depinde și de 
realizarea în cele mai bune condiții' 
a sarcinilor pe acest an, astfel îneît 
să putem pregăti din timp producția 
viitoare. De aceea, va trebui ca pînă 
cel tirziu la 15 decembrie să ono
răm toate contractele cu termene de 
livrare în acest an și să trecem apoi 
la fabricarea producției de export 
prevăzute pentru anul viitor".

Ideea a fost reluată și aprofun
dată în Cuvîntul lor și de alți parti
cipant la adunarea generală. Con
cluzia ? în ultimele două săptămini 
din Juna decembrie se va trece efec
tiv la realizarea producției cu ter
mene de livrare în prima parte a 
anului 1986. Se poate spune, deci, 
eă adunarea generală a oame
nilor muncii și-a atins obiectivul 
propus, stabilind măsurile necesare 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului de producție pe anul viitor 
și îndeosebi a exportului.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"
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Din propunerile participanțiior

Mihai DIACONESCU, șeful 
secției utilaj din cadrul Antre
prizei de construcții și montaje 
pentru industria forestieră Rim- 
nicu-Vilcea : „Deseori, pe par
cursul acestui an, ne-am con
fruntat cu o serie de greutăți in 
desfășurarea producției din cau- 

■ za defecțiunilor apărute la une
le utilaje de bază de pe fluxul 
tehnologic.. Și nu de puține ori 
cei care deservesc utilajele 
dat vina pe calitatea necorespun
zătoare a reparațiilor. De aceea, 
propun ca, săptămihal, cadrele 
din conducerea secției de utilaj 
și a brigăzilor de lucru să con
troleze riguros cum se respectă 
programul de întreținere și re
parații curente la toate utilajele 
și instalațiile".

Szekely ANTAL, șeful com
partimentului C.T.C. de la între
prinderea de confecții Miercurea- 
Ciuc : „Ne mîndrim cu faptul că 
în unele perioade — ca urmare 
a comenzilor primite — lucrăm 
aproape în exclusivitate pentru 
export șl că nu înregistrăm re
fuzuri de calitate. Dimpotrivă I 
Primim adeseori scrisori de mul
țumire din partea beneficiarilor 
noștri externi. Totodată, comen
zile suplimentare primite atestă 
tendința de creștere a volumului 
de export pe devize convertibile. 
Iată de ce trebuie să luăm unele 
măsuri pentru creșterea produc
tivității muncii. De aceea propun 
ca noile modele, realizate de 
compartimentul nostru de crea
ție, să nu fie lansate in fabrica
ția de serie decit după ce s-au 
rezolvat toate problemele pro
ducției și tehnologiile de fabri
cație, pînă in cele mai mici de
talii. în acest fel se vor elimina

intervențiile, modificările 
ajustările care se fac in timpul 
desfășurării activității, vor crește 
productivitatea muncii șl calita
tea produselor".

Nicolae BALINT, șef de bri
gadă la Antrepriza de construc
ții industriale Cimpia Turzii: 
„în acest an s-a lucrat in ritm 
susținut la extinderea si moder
nizarea capacităților de produc
ție de la Combinatul metalurgic 
Cimpia Turzii. Rezultatele obți
nute sint în general bune. 
Volumul mare de lucrări pe 
care-l avem de executat în anul 
19S6 impune insă urgentarea 
închiderii unor hale in vederea 
creării condițiilor necesare pen
tru desfășurarea în bune condi
ții a lucrărilor de montaj in pe
rioada de iarnă".

Valentin IONIT4, inainer-sef 
al întreprinderii de ferite Ur- 
zicenl : „Pentru reducerea con
sumurilor de materii prime și 
materiale propun extinderea ti
pizării sculelor pentru ferițe moi 
și dure, experimentarea si apli
carea tehnologiilor de placare a 
bucșelor și lagărelor din bronz, 
pe baza tehnologiei folosite la 
uzinele „23 August" din Bucu
rești., în același timp, este nece
sar să se intensifice activitatea 
de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile, de re- 
condiționare a pieselor uzate 
prin diverse procedee neconven- 
ționale. în felul acesta nu numai 
că se va reduce coăsumul la 
unele materiale deficitare pe an
samblul economiei, dar ne vom 
îndeplini și noi sarcina pe care 
o avem în anul 1986 de reducere 
a cheltuielilor de producție".
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ÎIWĂȚĂMÎNTUL - FACTOR HOTĂRÎTOR ÎN EDUCAREA Șl PREGĂTIREA 

TINERETULUI, ÎN PERFECȚIONAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Cu fața către ampla dezvoltare 
social-economică a frumoaselor pla
iuri nemțene, ce navighează spre 
viitor avînd la catarg tîmplă de 
Ceahlău și de istorie, deschidem . 
poarta cîtorva școli din cuprinsul 
acestui județ avind gravate in cuget 
cerințe, determinante pentru pro
gresul viitor al patriei, pe care 
partidul, secretarul său general, cu 
prilejul deschiderii anului de invă- 
țămînt, le-au luminat vibrant pen
tru mintea și inima fiecărui slujitor 
al școlii, ale fiecărui elev. întiiele 
impresii culese încă dis-de-diminea- 
ță, pe una dintre axele principale 
ale județului, Bicaz-Piatra Neamț, 
urmate de deschideri către alte zone 
și trasee, configurează cadrul riguros 
al unei activități pe cit de firești 
pe atit de receptive la nou, la 
nevoia de calitate și eficiență. Con
fruntate. la Inspectoratul școlar ju
dețean, cu obiectivele educaționale 
urmărite și realizate, la nivelul de 
școală, de comună, oraș sau mu
nicipiu, datele culese permit deta
șarea unor „puncte de sprijin", a 
unui relief menit să confere vigoare 
și autenticitate orizonturilor muncii 
educativ-foripative.

Orientările, clare de care dispune 
azi învățămintul românesc, priorită
țile, accentele, cerințele sociale care 
potențează imperativele optimizării 
neîntrerupte a acțiunii școlii se. 
sprijină în județul Neamț pe munca 
unui valoros corp didactic, pe exis
tența unei viguroase baze materiale, 
a unor spații și dotări moderne, con
tinuu îmbogățite. Orientate spre pre
gătirea științifică și practică, multi
laterală, a elevilor, spre accentuarea 
laturii formativ-educative a predării 
fiecărei discipline școlare, spre for
marea la tineri a unor temeinica 
convingeri patriotice, revoluționare, 
eforturile și împlinirile. spre care 
tinde școala nemțeană aduc mărturii 
despre resursele acesteia de auto- 
perfecționare, de sporire a eficienței 
și tot mai temeinică situare în con
textul necesităților de dezvoltare ale 
județului, ale țării. „în realizarea 
indicațiilor primite din partea con
ducerii superioare de partid — sub
liniază tovarășa profesoară Maria 
Uță, inspector școlar general — ne 
sprijinim. în acest an de învățămînt, 
pe capacitatea de perfecționare și de 
autoperfecționare a slujitorilor școlii, 
pe asimilarea profundă a învăță
mintelor cuprinse în documentele de 
partid și pe integrarea organică a 
acestor izvoare nesecate,' a acestor 
învățăminte și orientări, in munca 
nemijlocită la clasă, în atelier. în 
activitățile educative ale organiza
țiilor de tineret și copii. Ne bizuim, 
cu deosebire începînd din acest an, 
și pe rezultatele programului propriu 
de cercetare pedagogică, realizat 
împreună cu Casa personalului di
dactic, unități școlare din județ și 
îolaboratori de la catedre universita- 
•e din țară“.

Intuim în aceste preocupări — ca- 
acteristice, desigur, și celorlalte ju- 
ețe — valențele unor note specifice, 
e unor parametri circumscriși vie- 
i economice, sociale și culturale a 
dețului, dobîndind treptat o ima- 
ne sugestivă a ceea ce poate fi 
finit ca o resursă proprie de pro
’s.- de implicare în- asigurarea ca- ■ 

ntății și finalității actului, instruc- 
tiv-educativ. Cîteva acțiuni concrete, 
privind afirmarea integrării învăță- 
mintului cu producția și cercetarea, 
educarea patriotică, revoluționară. în 
spiritul muncii și al normelor co
muniste de viață, au determinat și 
determină susținute preocupări în 
marea majoritate a unităților de în- 
vățămînt. Astfel, la Liceul nr. 2 din. 
Roman, la Liceul „Ștefan cel Mare" 
din Tirgu Neamț, la Liceul din 
Roznov, ca și la școlile nr. 4 din 
Piatra Neamț, nr. 7 și nr. 11 din 
Roman, nr. 5 din Tg. Neamț, din 
Mărceni-Bicaz, din Tarcău ș.a. s-a 
elaborat — iar în acest an se aplică 
tot mai susținut — un „sistem per
fecționat de orientare școlară și pro
fesională a elevilor în concordantă 
cu nevoile actuale și viitoare de 
forță de muncă ; formarea perso
nalității și integrarea socioprofesio- 
nală și morală la tineri". Ca un co
rolar al aceleiași preocupări, cu 
participarea unor cadre didactice, in
gineri, maiștri, precum și a numeroși 
elevi, s-a urmărit și o altă subtemă 

privind „proiectarea și realizarea ex
perimentală a unor strategii de in
tegrare a invățămintului gimna
zial cu. producția și cerceta
rea", cu aportul deosebit al li
ceelor nr. 2, nr. 3, nr. 4 și „Petru 
Rareș" din Piatra Neamț, al liceelor 
nr. 2, nr. 3 și „Roman Vodă" din 
Roman, al. liceului „Horia" din co
muna Horia, precum și al școlilor 
nr. 3 și nr. 5 din Piatra Neamț.

O dată cu școala, așa cum o cu
noaștem — clase, laboratoare, pro
fesori, discipline de învățămint, elevi 
.reuniți într-o activitate de „pro
ducție" avînd ca scop transmiterea 
și acumularea de cunoștințe, de
prinderi profesionale, convingeri mo
rale — nu vom exagera spunînd că 
și aici, în județul Neamț, se afirmă 
o școală paralelă, integrată profund 
cadrului general al „vetrei de lumi

Școala - spre noi 
cote de calitate

DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI NEAMȚ

nă și civilizație", dar avînd cîteva 
trăsături aparte, care o scot din 
imaginea tradițională și o situează 
în miezul viu al cerințelor vieții, ale 
producției, ale viitoarelor locuri de 
muncă. Integrate unei nobile activi
tăți de cercetare, contractele încheia
te— și onorate ferm — cu unități 
economico-productive pun în valoa
re dimensiuni care subliniază strînsa 
legătură, posibilă și necesară, cu 
finalitatea însăși a procesului in- 
structiv-educativ.

O dată cu mulțimea de referate și 
comunicări valoroase in sinea lor. nu 
pot să nu rețină atenția reporterului 
cîteva repere din acest nou, di
namism al școlii, repere ce nu pot 
fi desprinse din contextul organic al 
învățării, al educării — conținînd 
însă valențe ale integrării sociale, 
ale gîndirii economice, ale treptelor 
spre profesionalitate. Astfel, la Li
ceul industrial de chimie nr. 3 din 
Piatra Neamț predarea disciplinei 
centrale se întregește prlntr-o sus
ținută preocupare în domeniul chi
miei aplicate : valorificînd importan
te cantități de nichel uzat (resturi 
de la ,,Electromagnetica“-București), 
cu investiția de inteligență și muncă 
a unor elevi din treapta a Ii-a, pre
cum Brasat Ramona. Rojoc Liliana 
și atîția alții, sub conducerea cadre
lor didactice care îmbogățesc profilul 

In laboratorul de chimie al Liceului industrial nr. 1 din Turnu Măgurele

„dascălului tradițional", produc — 
fără risipă de energie ! — nichel pur 
pe care ii livrează unor unităti C.F.R. 
din Galați. Cuprinși în același flux 
înnoitor, tînărul profesor Constantin 
Spiridonescu și elevii săi de la 
Liceul „Ștefan cel Mare" din .Tg. 
Neamț desfășoară o amplă acțiune 
de dotare și optimizare a laboratoa
relor de fizică, realizează cu forțe 
proprii instrumente și mijloace di
dactice pentru fizică și instruirea 
tehnologică. Organizarea intr-o nouă 
concepție a aparaturii în laborator 
elimină naveta acesteia între depozit 
sau dulapuri și mesele de lucru. 
O dată cu acest'inimos dascăl, sute 
și sute de profesori de diferite spe
cialități, din întregul județ, s-au a- 
firmat și se afirmă in cadrul amplei 
acțiuni „Creativitate și eficiență in 
învățămînt" inițiată de către M.E.I., 

in cadrul Festivalului național ,jCîn- 
tarea României". S-a acționat și se 
acționează cu dăruire și competență 
în cadrul unor rodnice cercetări și 
experimente pentru : Promovarea 
metodelor activ-participative in in- 
vățămint ; Strategii de utilizare 
eficientă a metodelor active și a 
mijloacelor de învățămînt în lumina 
exigențelor revoluției tehnico-știin- 
țifice ; Strategii și metode de educa
ție materialistă a elevilor ; Core
larea (controlului) practicii produc
tive cu disciplinele fundamentale și 
de specialitate.

Un suflu nou însoțește toate 
aceste căutări. în rezultatele deja 
dobindite se prefigurează noi carate 
ale invățămintului nemțean. Se ur
mărește integrarea activității de cer
cetare în întreprinderile patronatoare, 
ca și în unități agricole și zooteh
nice, antrenarea în cercetare cu deo
sebire a elevilor din treapta a Il-ă, 
alături de cadrele didactice ; finali
zarea să fie aplicabilă în cele mai 
bune condiții și total valorificată, 
între învățămintul nemțean și Com
binatul de fibre sintetice Săvinești 
există, de pildă, multiple legă
turi, mii de „fire" care defi
nesc destine profesionale, împli
nirea unor vocații. In procesul 
de elaborare a unor studii de mare 
eficientă, realizate împreună cu spe

cialiști de pe platforma Săvinești, 
sub conducerea profesorului Posto- 
lică Vasile din Piatră Neamț, elevii 
dobîndesc noi orizonturi ale cunoaș
terii, ale aplicabilității celor studiata 
in școală. Această dimensiune pasio
nantă a cercetării, care continuă și 
aprofundează cunoștințele teoretice, 
vine, atit in sprijinul producției cit, 
mai ales. în sprijinul pregătirii ele
vilor Ia noi cote de calitate, de 
competentă. De la preocupările 
teoretice la cele cu caracter practic 
— privind însușirea unor procese și 
procedee tehnologice — se deschide o 
largă arie de cuprindere, în care se si
tuează. de pildă, și ampla acțiune de 
recondiționare a unor subansamble ,și 
materiale pentru I.T.A. Neamț, des
fășurată în cadrul Liceului industrial 
nr. 2 din Piatra Neamț. Sub condu
cerea unor maiștri dăruiți deopotrivă 
tehnicii și educației, s-au realizat 
numai în anul școlar 1984—1985 lu
crări în valoare de peste 800 000 lei. 
Orele de atelier nu au fost astfel nici 
monotone, nici lipsite de finalitate. 
Ceea ce i-a atras pe elevi a fost, 
subliniază gazdele, complexitatea 
unor lucrări, faptul că „s-a interve
nit pe viu" asupra a zeci și zeci de 
pompe de injecție, de alternatoare, 
de cutii de viteză... Operații pe de
plin reușite, care, pe lingă aspectul 
profesional-formativ și economic, au 
insuflat elevilor un sentiment nou. 
de co-părtași la practicarea unor 
meserii interesante, moderne, cerute 
de dezvoltarea județului lor.

Despre cuget și inimă vorbesc deo
potrivă preocupările intense ale șco
lii nemțene privind educația in spirit 
patriotic, revoluționar, pentru însu
șirea temeinică a valorilor culturii 
naționale, ale istoriei și graiului 
părintesc. După cum ne spune 
prof. Gheorghe Țigău, inspector șco
lar pentru specialitatea limba și 
literatura română, educarea patrio
tică este, deopotrivă, temeiul și fi
nalitatea întregii opere formative a 
școlii nemțene. în educația patrio
tică. morală și estetică se valo
rifică intens ceea ce definește, a 
fi „orizontul spiritual local". De la 
ora de literatură la vizita in 
muzeu, la cetăți, pe platforme in
dustriale, și de la „avalanșele" de 
talent și frumusețe de pe scena 
„Cîntării României" la versurile 
migălite cu pasiune și înaripare de 
gînd de atîția elevi și chiar de cadre 
didactice' (Aurel Dumitrașcu, Adrian 
Alui Gheorghe ș.a.), viața spirituală 
a școlii nemțene se desfășoară Ia 
parametrii generoși ai spiritualității 
românești contemporane, contribuind 
din plin la afirmarea personalității 
elevilor, la formarea multilaterală a 
viitoarelor generații de specialiști și 
creatori pe măsura înaltelor aspira
ții și Împliniri ale poporului nostru.

Mihai NEGULESCU

Casa de cultură a sindicatelor din Slatina Foto : E. Dichiseanu

Mărturii ale permanenței, continuității
și unității poporului român

Filiala din Cluj-Napoca a Arhive
lor Statului a cunoscut, îndeosebi în 
ultimele două decenii, o dezvoltare 
continuă a bazei sale documentare, 
conservind astăzi. în condiții moder
ne de depozitare, aproximativ zece 
milioane de documente. Ele alcătu
iesc sute de fonduri și colecții arhi- 
vistice, constituind unele din cele 
mai prețioase izvoare documentare 
din țara noastră. în mare parte ele 
au fost cercetate de istorici, pe baza 
investigațiilor științifice întreprinse , 
de-a lungul acestor ani. fiind elabo
rate numeroase lucrări istorice fun
damentale. monografii, studii, arti
cole de o însemnătate deosebită pen
tru cunoașterea istoriei patriei, a 
luptei poporului nostru pentru uni
tate și independentă națională, pen
tru afirmarea sa liberă pe drumul 
progresului și civilizației.

Cercetările în arhivele clujene au 
beneficiat de condițiile propice crea
te ca urmare a aplicării prevederilor 
„Legii pentru ocrotirea patrimoniu
lui cultural național", care a stimu
lat activitatea de îmbogățire a te
zaurului arhivistic cu noi și impor
tante documente, a asigurat un ac
ces mai larg al publicului la cunoaș
terea acestora, prin intermediul in
vestigațiilor. al manifestărilor cultu- 
ral-științifice. publicațiilor de spe
cialitate. monografiilor, culegerilor 
de documente. îndrumătoarelor, a 
altor surse de informare istorică. Re
cent, în cadrul acestei instituții, s-a 
deschis o expoziție permanentă ce 
însumează cele mai reprezentative 
documente arhivistice care vorbesc 
despre unitatea, continuitatea si 
lupta poporului român pentru elibe
rare națională și socială, pentru 
dezvoltarea și înflorirea multilate
rală a patriei.

Prin intermediul a numeroase ex
ponate — documente oficiale și par
ticulare. manuscrise, fotografii, hărți, 
sigilii și alte mărturii istorice — 
structurate tematic și prezentate in- . 
tr-o ținută grafică adecvată, expozi
ția redă momentele și trăsăturile de
finitorii ale existenței și afirmării 
istorice a poporului . român, lupta 
necurmată pentru apărarea vetrei 
strămoșești, a valorilor civilizației 
sale, dreptul său istoric la existentă 
liberă, la unitate, independentă și 
suveranitate.. Este pregnant eviden
țiată Tn cadrul expoziției ideea de 
continuitate a viețuirii noastre în va
tra românească. Relevante sînt în 
acest sens izvoarele medievale care 
menționează primele formațiuni po
litice românești, intre care și voie
vodatul din Podișul Transilvaniei 
condus de Gelu și care își avea cen
trul politic în cetatea Dăbîca de lingă 
Cluj-Napoca. Expoziția urmărește să 
demonstreze. că în împrejurările 
unor lupte permanente împotriva 
dușmanilor externi, factorii care au 
constituit baza vitală a existentei 
poporului român au fost vatra sa de 
locuire dintotdeauna. limba comună 
și activitatea economică. culturală 
desfășurată de români într-o neîn
treruptă legătură.

Un spațiu important este rezervat 
documentelor care ilustrează for
marea și dezvoltarea conștiinței na
ționale. remarcîndu-se, in primul 
rind, cele privind rezistenta secu
lară a românilor împotriva stăpiniri- 
lor străine —. statul feudal maghiar. 
Imperiul otoman, și cel habsburgic —. 

solidaritatea in lupta pentru apă
rarea pămîntului străbun si a legi
lor strămoșești, împotriva privilegii
lor nobiliare și a legiuirilor feudale. 
Se arată, astfel, autoritatea pe care 
a exercitat-o Ștefan ce) Mare asupra 
Țării Românești și Transilvaniei, pe 
care marele voievod le considera ca 
țări ale sale, sprijinindu-se in acțiu
nile politice și pe forțele acestora. 
Pe larg, sint ilustrate strălucitele bi
ruințe repurtate de Mihai Viteazul, 
care aveau să culmineze cu unirea 
sub sceptrul său a tuturor românilor. 
Din bogata colecție de documente 
emise in vremea lui Mihai Viteazul, 
pe care le dețin arhivele clujene, 
sint expuse cele care vorbesc despre 
campaniile duse împotriva turcilor, 
cele din Transilvania, acte și 
scrisori care relevă însemnătatea 
politică a actului istoric al celui ce 
se intitulase „domn al Țării Româ
nești și Ardealului și a toată Țara 
Moldovei", ecou] acestui eveniment

O NOUĂ EXPOZIȚIE 
DOCUMENTARĂ

LA CLUJ-NAPOCA

in Europa, consemnat și de un „dia- 
rio“ din Roma, care scria că „dacă 
a fost vreodată un principe in 
lume vrednic de glorie pentru fapte 
eroice, acesta e signor Mihail, prin
cipele Valahiei". Măreața înfăptuire 
a Iui Mihai Viteazul a constituit 
uri exemplu pentru alte încercări si
milare in veacurile următoare, așa 
cum argumentează alte documente 
de arhivă prezentate in această ex
poziție. Ideea unirii și libertății a 
fost îmbrățișată cu entuziasm de căr
turarii ardeleni, ca Inochentie Micu, 
care în memoriile adresate Curții 
vieneze cerea ca națiunea română 
6ă nu mai fie socotită „tolerată", ci 
să fie egală în drepturi cu celelalte. 
Aceste idei se vor manifesta, așa 
cum se poate citi și din documentele 
expuse, pe plan social și politic in 
răscoala lui Horea din 1784. cu ecouri 
ample in Moldova și Țara Româ
nească și pe tot cuprinsul Europei.

Reintilnim in expoziție mai multe . 
materiale documentare privind am
ploarea pe care â curioscut-o activi-'" 
tatea Școlii Ardelene, a corifeilor săi, 
Samuil Micu. Gheorghe Șincai, . Ion 
Piuaru Molnar. Ioan Budai Deleanu, 
Petru Maior, care prin cărțile pe 
care le-au scris și răspindit cereau 
restituirea drepturilor vechi pentru 
națiunea română, prefigurau unita
tea națională a românilor. Aceste 
crezuri supreme aveau să ridice Ia 
luptă pe românii transilvăneni la 
1848—1849. Semnificative pentru gîn- 
direa politică a revoluționarilor tran
silvăneni prezentați in expoziție sînt 
cuvintele lui Al. Papiu Ilarian. po- 
trivit cărora „scăparea noastră este 
numai în naționalitate, unire, subzis
tența și independenta națională", că 
„naționalitatea este adevăratul fun
dament al statului". Documentele 
de aici arată entuziasmul deosebit pe 
care l-a avut in Transilvania Unirea 
Principatelor.

în expoziție este redată, de aseme
nea, cucerirea independentei Româ
niei în urma războiului de la 1877, 

sprijinit prin ( toate mijloacele de 
transilvăneni, acțiunile politice des
fășurate ulterior in toate provinciile 
locuite de români, prin intermediul 
organizațiilor politice, al presei, lite
raturii. artei, școlii, societăților ști
ințifice etc. în cadrul expoziției, prin 
intermediul mai multor materiale de 
arhivă, este înfățișat actul desăvîrși- 
rii statului național unitar — operă 
a întregii națiuni române. Sînt pre
zentate documente fundamentale 
care au premers pregătirii și cele 
care sfu încununat marea Unire de 
la 1918, cele care au vestit lumii u- 
nirea pentru totdeauna a românilor 
intr-un stat unitar și liber. Este, de 
asemenea. înfățișată activitatea des
fășurată pentru consolidarea unirii, 
dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
Clujul, țara întreagă pe plan econo
mic, cultural, științific în noile ca
dre statale.

Totodată, un spațiu important este 
'dedicat în expoziție făuririi parti
dului politic al clasei muncitoare, 
luptei partidului nostru comunist 
pentru dreptate socială și națională, 
împotriva pericolului fascist, pentru 
înlăturarea dictaturii militaro-fascis- 
te, pentru eliberarea nordului Tran
silvaniei, răpit prin Dictatul odios de 
la Viena din 1940. contribuția adusă 
de poporul român la infringerea de
finitivă 'a Germaniei hitleriste.

O altă secțiune a expoziției este 
consacrată înfăptuirii năzuințelor de 
progres ale maselor, realizărilor de 
după eliberarea patriei, in epoca glo
rioasă a făuririi orînduirii socialiste, 
sub conducerea încercată a Partidului 
Comunist Român. Un spațiu amplu 
este dedicat perioadei deschise de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
intrată în conștiința întregii națiuni 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Este, așa cum evidențiază și expozi
ția, epoca înfăptuirilor fără prece
dent, in toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale. care au tăcut ca Româ
nia, prin marile ctitorii socialiste,- in
tre care și cele din județul Cluj, prin 
politica sa consecventă de pace și 
colaborare pașnică intre popoarele 
lumii, să se bucure de un larg pres
tigiu pe toate meridianele globului. 
-Expoziția cuprinde la loc de cinste 
opera de excepțională însemnătate 
teoretică., și practică a. secretarului 
general; ' ăl ; pârtidului, tovarășul 
JN.icplafl. Ceaușescu.; nesecat izvor de 
gindire și acțiune și pentru cercetă
torii din domeniul istoriei ; un ade
văr ilustrat și de numeroasele lucrări 
elaborate de istoricii români in ulti
mele două decenii de puternică dez
voltare a cercetărilor privind trecu
tul glorios al poporului nostru.

Expoziția permanentă de la Arhi
vele Statului din Cluj-Napoca este 
încă o expresie a prețuirii pe care 
partidul și statul nostru o acordă pu
nerii in valoare a tradițiilor glorioase 
de luptă ale poporului român pentru 
libertate socială și națională, pentru 
independentă și unitate, a rolului 
înalt ce revine activității ideologice, 
de educație patriotică in dezvoltarea 
și îmbogățirea sentimentelor înălță
toare ce animă oamenii de pe cu
prinsul țării in opera de edificare a- 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"

SI . DE IA. ORIZONTURILE VIEȚII, LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE
loare si capacitățile creatoare, imagi
nația, spiritul novator al artiștilor 
noștri". Prezente, astăzi, în spațiile 
vaste ale marilor platforme indus
triale,' pe spațiile generoase oferite 
de clădirile moderne ale școlilor sau 
ale unor instituții cu cele mai va
riate destinații, fresca, mozaicul, pa
nourile ceramice stabilesc raporturi 
complexe între fapte ale vieții, expe- 
rien’țe profesionale acumulate și pa
trimoniul cultural, filozofic. Racor
dul se face în planul unor creații ca
pabile să transfere toate aceste com
ponente în*  planul experienței este
tice. în Capitală, dar și la Cluj-Na
poca, Iași, Brașov, Botoșani. Sucea
va. Oradea. Timișoara, Tulcea, Dro- 
beta-Turnu Severin, numeroase lu
crări de arță monumentală alcătuiesc 
o adevărată cronică în imagini a 
timpului nostru. O cronică capabilă 
să; releve cîteva aspecte semnificative 
din preocupările actuale ale dome
niului. elocvente și din punctul de 
vedere al adecvării la ceea ce am 
putea numi sensul tematic și proble^ 
matic al artei monumentale. Dacă ne 
gîndim doar la cîteva din aceste 
realizări, la lucrările inspirate din 
activitatea cotidiană a-constructorilor 
României moderne prezente la Ploiești 
(Viorel Mărginean și Vasile Celma- 
re), Botoșani (Constantin Piliuță. Gh. 
Spiridon), Suceava (Traian Brădean 
și Lazăr Iacob). Tulcea (Spiru Chin- 
tilă). Brașov (Eftimie Modîlcă și un 
colectiv) și altele, ne aflăm în fața 
unor lucrări realizate de personali
tăți ale artelor plastice românești 
care nu s-au mulțumit cu fructifica
rea spontană a talentului, ci au nă
zuit să cuprindă în lucrări fenomene 
și mutații care definesc mersul nos
tru înainte. Privitorul poate regăsi 
aici idei importante cu valoare so- 
cial-educativă, ca și expresivitatea, 
forța imaginii artistice, puterea ei de 
a se adresa direct privitorilor. Iată 
de ce criteriul aprecierii valorice, ju
decata ; estetică, nu pot fi limitate la 
formă în sine, ci mereu se cer ra
portate la idealurile și scopurile so
ciale concrete ale perioadei pe care o 
străbatem. Noțiunea de contemporan 
folosită în legătură cu această cate
gorie de lucrări conține astfel două 
determinante fundamentale : pe de 
o parte, racordarea la cele mai im
portante cuceriri și căutări ale plas
ticii contemporane, iar pe de altă 
parte, integrarea in realitățile pro
funde ale acestei țărj. Iată de ce im
portant mi se pare să . .descifrăm în 

Arta monumentală românească a 
ciștigat in ultimele decenii un sub
stanțial teren in explorarea unor va
riate aspecte ale istoriei noastre na
ționale. Bronzul și piatra monumen
telor păstrează, pretutindeni in țară, 
adine incrustate, marile figuri ale 
neamului de la Decebal, Mircea cel 
Bătrin, Ștefan cel Mare, Mihai Vi
teazul pină la eroii istoriei mai re
cente — aceia care au contribuit la 
cucerirea Independenței, la făurirea 
Unirii, la eliberarea deplină a pa
triei. „Facem monumente istorice 
pentru că trăim timpuri istorice" — 
spunea cu aproximativ un deceniu în 
urmă, referindu-se la acest amplu 
proces de edificare a monumentelor, 
regretatul maestru Ion Jalea, atră- 
gind atenția asupra deosebitei forțe 
educative, a influentei pe care o 
poate avea o lucrare de artă monu
mentală prezentă in spațiile circula
ției sociale de masă. Deosebita dez
voltare pe care au cunoscut-o în ul
timii ani. alături de sculptură, și alte 
genuri ale artei monumentale, cum ar 
fi pictura murală sau mozaicul, a- 
trage in modul bel mai serios aten
ția asupra faptului că mai mult de
bit prilej al unei fugare desfătări pe 
care o poate oferi desenul sau culoa
rea, aceste genuri ale artei monu
mentale pot fi purtătoare ale unor 
importante calități emoționale, dar 
și adevărate documente umane și 
sociale, depozitare ale unor prețioa
se informații de ordin cultural, de 
ordinul preluării și dezvoltării în 
contemporaneitate a unor tradiții 
generoase.

Trăim o epocă de înalte avinturi 
constructive, o epocă în care orașele, 
satele. întreaga țară au cunoscut ra
dicale transformări, o epocă in care 
profilul semeț al marilor citadele in
dustriale s-a impus ca un simbol al 
progresului. Prezența artei monu
mentale in acest cadru este nu doar 
firească, ci și necesară. „Orașele și sa
tele patriei noastre ' se transfor
mă rapid, căpătind o înfățișare 
nouă, modernă, spunea tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Am dori ca dum
neavoastră, artiștii plastici din toate 
domeniile și specialitățile, să luați 
parte mai activă la această intensă 
activitate. Dorim ca unele din edifi
ciile pe care le vom realiza in anii 
următori intr-o concepție arhitectoni
că originală să înglobeze si lucrări 
de pictură și sculptură, fresce, alte 
opere monumentale care să le îmbo
gățească artistic, punind astfel in va

structura unor, fresce și mozaicuri 
contemporane — lucrări destinate să 
vină in întîmpinarea unui public ex
trem de numeros — efortul unei spo
rite răspunderi sociale implicate in 
actul de creație, să deslușim, o dată 
cu fiecare nouă lucrare, disponibili
tăți sporite- față de cele mai diverse 
modalități de expresie, elemente ale 
unei evoluții a elementelor formale 
ca reflex direct al unui complex con
ținut de idei. Judecata critică nu 
poate face abstracție de gradul in 
care orice nouă lucrare de acest fel 
supusă aprecierii unui public atit de 
larg exprimă la un nivel artistic co
respunzător desigur autenticitatea• v

Arta în spațiul cetății
vieții spirituale a poporului, fizio
nomia lui morală.

Importantă este, fără îndoială, 
intenția creatorilor de a se adresa 
oamenilor nu doar prin subiectele 
compozițiilor de acest fel, ci și prin 
exprimarea lor convingătoare din 
punot de vedere artistic. Posibilita
tea existentei unor schimburi de opi
nii. a unor controverse chiar referi
toare la modalitățile concrete de re
zolvare a acestor compoziții nu tre
buie să excludă nici un moment 
ideea de calitate, prezența unor reali
zări care prin valoarea lor artistică 
să se dovedească capabile a stimula 
gindirea despre artă a unui public 
din ce in ce mai larg. Exemplul de 
mare frumusețe și conștiință profe
sională al unor înaintași ale căror 
luorări fac astăzi mîndria patrimo
niului nostru național este in mă
sură să ne arate, mereu, că între 
produsul artistic și cel ce se pla
sează in postura de beneficiar poate 
exista o comunicare fertilă, un dia
log capabil să contribuie la modela
rea după legile frumosului a cadru
lui vieții cotidiene. Este limpede 
pentru oricine că fiecare creație 
autentică aducindu-și propria contri
buție la afirmarea artei plastice ro
mânești aduce in același timp mărtu
ria unei filiații de gind și sentiment 
cu ceea ce au realizat predecesorii, 
cu tot ceea ce definește mai profund 
spiritualitatea românească. Există 
bunuri spirituale acumulate de-a 

lungul unor întregi generații capa
bile să exprime la un înalt nivel ele
mentele specifice ale creativității ro
mânești in toate domeniile. Ele sint, 
in același timp, repere importante, 
izvoare mereu proaspete pentru sen
sibilitatea contemporană, indiferent 
de modalitatea concretă a exprimării. 
Continuarea acestor tradiții valoroa
se; îmbogățirea lor prin noi contri
buții capabile să pătrundă esența 
existenței poporului, sări urmăreas
că permanenta devenire, sint cu atit 
mai importante atunci cînd este vor
ba despre lucrări destinate spațiilor 
circulației sociale, de masă. Referința 
doar la aspectele exterioare ar an

trena Inevitabil cantonarea Intr-un 
tradiționalism anacronic. In egală 
măsură fixarea pur formală pe anu
mite coordonate ale accesibilității, 
reluarea și repetarea anumitor for
mule ar; însemna stagnare, ci nu 
deschidere spre viitor. Citind bine
cunoscuta frază rostită cindva de 
Brâncuși : „La umbra marilor arbori 
nu crește nimic", ne-am putea în
treba pe bună dreptate ce s-ar In- 
timpla. de pildă, dacă fiecare crea
tor s-ar limita doar la a semăna cu 
un mare predecesor ? Deschiderea 
artei spre orizonturile vaste ale lu
mii contemporane este de fapt o con
diție a accesibilității, pentru că ro
lul artei in educația maselor nu are, 
nu poate avea, o măsură prestabilită. 
El poate deveni imens dacă ne gin- 
dim că zona prin care arta se dovedește 
Capabilă să influențeze este aceea a 
sensibilității umane, la fel de variată 
la receptor, ca si la creator. în mă
sura in care emoția declanșată in 
creator de aderenta lui la principa
lele probleme ale epocii in care tră
iește este materializată in lucrări și 
se transmite, opera există la rindul 
ei ca o realitate autonomă. Altfel nu 
există decit obiecte cu pretenții ar
tistice. Atitudinea comodă în fata 
imaginii artistice, prezenta rețetei 
verificate nu fac decit să întrerupă 
circuitul sensibil care trebuie să 
existe între artiști și lumea înconju
rătoare ; să determine producerea

> 

unor lucrări sortite să ajungă, mai 
devreme sau mai tîrziu, in rindul 
unui inventar de obiecte incapabile 
să'exprime conștiința și sensibilita
tea epocii. Există in arta monumen
tală românească valori ale sensibili
tății, ale atitudinii poetice in fața 
lumii care, asociate semnificației de 
largă rezonanță umană și socială, se 
dovedesc capabile să îngăduie acce
sul la capacitatea de construcție cul
turală, să restabilească funcția sim
bolică a artei, de fapt insâși legătura 
artei cu societatea. „Spre deosebire 
de acestea, nota unul din cercetăto
rii pasionați ai artei contemporane 
românești. încercările exprimărilor 

cifrate, ermetice, secrete sînt fără 
analogie atit cu limbajul plasticii, cit 
Si cu simbolismul limbajelor arhaice 
de care tind să se apropie in mod 
conștient sau inconștient. Orice lim
baj este transmisibil numai cu aju
torul punctelor de reper cunoscute in 
comunitate. înlocuirea formelor apa
rente cu simboluri ale interiorizării și 
sensibilității are o limită in condiția 
comprehensibilității".

Descifrarea felului personal sau, 
doar epigonic de a privi, de a con
cepe viața formelor se leagă neîndo
ios de capacitatea sau incapacitatea 
de a sonda aspecte inedite ale re
alității. de a extrage de aici sensuri 
generale. Izolarea. înstrăinarea artis
tului intr-o activitate lipsită de a- 
ceastă perspectivă- generalizatoare, 
cantonarea lui intr-o activitate ar
tistică superficială, ne atrage aten
ția unu] din cei mai cunoscuți teo
reticieni și istorici ai artei moderne, 
au adus pe unii creatori în postura 
marinarului care „a aruncat peste 
bord din ce în ce mai mult balast 
pentru a scăpa corabia găurită de 
scufundare și acum se găsește sin
gur pe ocean, fără provizii. La fel și 
pictorul care a aruncat peste bord 
nu numai orice imagine concretă, dar 
Si cablurile și ancora care trebuiau 
să-i servească, să-l lege de stînca 
realității, se . găsește dus de curent, 
dincolo de abstracțiune, către nean
tul metafizic..,".

•Mesajul spiritual este, așa cum s-a 

afirmat adeseori, o problemă a gin- 
dirii și sensibilității care nu se poate 
rezolva doar la nivelul limbajului, 
lată de ce, mai ales in domeniul ar
tei monumentale, care se adresează 
unui public deosebit de numeros, im
portant și durabil se dovedește a ti 
doar efortul acelor creatori conștienți 
de necesitatea de a-și înscrie căută
rile pe o orbită ideatică și artistică 
mai largă. Abandonarea sintezei de 
autentică simplitate (pe care o pre
supune comunicarea unui mesaj de 
larg interes social) in favoarea unei 
abstractizări excesive sau. dimpotri
vă. imaginea ostentativ grandiloc
ventă care recurge la un exces de 
amănunte, lipsite de semnificație 
s-au dovedit a fi. in citeva dintre 
exemplele picturii monumentale, 
simple manipulări ale unor alfabete 
cunoscute de forme, culori, desprin
se de sensul ideatic pe care ar fi tre
buit să-l conțină.

Despărțirea produsă la sfirșitul 
secolului trecut intre iluzia realității 
și expresia picturală, orientarea doar 
spre expresia plastică s-au făcut in 
numele căutării unor noi dimensiuni 
ale realului. Rind pe rind, impresio
nismul, postimpresionismul, repre
zentanții „artei 1900-, expresionis
mul, cubiștii au sondat noi modali
tăți de investigare a realității. Arta 
ultimelor decenii a explorat noi po
sibilități de expresivitate, preluind o 
parte importantă din funcțiile lim
bajului reprezentațional, dar și din 
ciștigurile aduse de tehnicile moder
ne ale imaginii și informației vi
zuale. de folosirea fotografiei și a 
filmului, au accentuat atitudinea 
analitică față de problemele speci
fice limbajului fiecărui gen artistic, 
în privința artei contemporane ro
mânești și mai ales a celei de for 
public la care ne refeream la începu
tul acestor rînduri. marile realizări 
ale ultimelor decenii ne fac să pu
tem vorbi despre preocupări con
stante îndreptate în direcția extin
derii semnificației conceptului de 
realitate. Sint bine cunoscute cotele 
inalte ale creativității naționale. Re
alitățile specifice de viată și de artă 
ale tării noastre s-au dovedit factori 
ai diversității, ai întruchipării ele
mentelor celor mai semnificative 
pentru istoria și concepția artistică 
a celor mai multi dintre creatorii 
care s-au afirmat in domeniul artei 
monumentale. Iată de ce evocarea 
unor momente ale istoriei româ
nești, alături de aceea a victoriilor

dobîndite pe toate planurile vieții 
noastre economice, sociale, cultura
le. prezentate in ultimii ani pe zeci 
de metri pătrați de reliefuri, mozaic 
sau frescă ilustrează de fapt capaci
tatea permanent vie a creatorilor de 
a da formă unor lucrări originale. 
Sînt lucrări care s-au afirmat și tind 
să se impună în continuare ca ex
presii ale identității naționale, ale 
libertății si independentei, ale idea
lurilor celor mai de preț ce animă c 
întreagă societate.

Ele ilustrează pregnant prezența 
unor artiști aparțimnd tuturor gene
rațiilor cu lucrări mature, de sub
stanță. cu lucrări in care exprimarea 
clară a ideilor, a mesajului de largă 
importanță socială se asociază unei 
inalte conștiințe artistice. Sint lu
crări care capătă in acest context 
sensul moral al rostirii adevărului, 
lucrări capabile să-și demonstreze o 
dată mai mult capacitatea de a po
tența expresivitatea spațială. Diver
sitatea de stiluri corespunzătoare 
unei diversități de gindire se reuneș
te in izvoarele unor tradiții, idealuri 
și responsabilități comune. Explora
rea îndrăzneață a aspectelor variate 
pe care le furnizează viața contem
porană. dar și descoperirea formelor 
și limbajului capabile să exprime 
atitudini specifice însoțesc cele mai 
multe, cele mai reprezentative crea
ții ale artei monumentale din ultimii 
ani. Conștienți de faptul că oamenii 
așteaptă răspunsuri care să Suscite 
ample deschideri asupra universului, 
care să ofere o nouă imagine asupra 
lumii, cei mai apreciați dintre crea
torii conterhporani au contribuit cu 
mijloace specifice la înfrumusețarea 
orașelor, au răspuns cu entuziasm che
mării tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a participa la afirmarea unei arte 
cu adinei înțelesuri sociale, o artă 
care să se adreseze oamenilor, con
științei și sensibilității lor. Sînt re
alizări care îndeamnă la dezbateri 
de substanță in legătură cu prezența 
artei monumentale in spațiul orașu
lui contemporan. Ia o mai judicioasă 
evaluare atit a succeselor de pină 
acum, cît și a neîmplinirilor, pentru 
ca orașele noastre, marile centre ale 
industriei moderne, numeroase in
stituții cu profiluri dintre cele mai 
variate să beneficieze în continuare 
de prezenta majoră a artei monu
mentale la cele mai înalte cote ale 
calității.

Marina PREUTU



SCÎNTEIA — miercuri 6 noiembrie 1985 PAGINA 5

Excelenței Sale Dr. SAMUEL KANYON DOE
Președintele Republicii Liberia Cronica zilei VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI

1

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Repu
blicii Liberia, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes, 
multă sănătate-și fericire personală, iar poporului liberian progres și pros
peritate. - ,

Sint Convins că raporturile de prietenie, și; cooperare dintre țările 
noastre se vor dezvolta tot mai mult, in interesul popoarelor român și libe
rian, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii in lume.

Manifestări cu prilejul aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

în cadrul manifestărilor dedicate 
celei de-a 68-a aniversări a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, la clubul întreprinderii de fri
gidere din Găești a avut loc, marți, 
o adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri a! Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, precum și delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română care-se 
află in vizită in țara noastră.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit Traian Novo- 
lan, directorul întreprinderii, și A, T. 
Nefiodov, adjunct al ministrului, in
dustriei locale din R.S.F.S. Rusă, vi
cepreședinte al Asociației de-prietenie 
sovieto-română. Vorbitorii au relie
fat strînsele legături de prietenie, și 
colaborare statornicite între partide
le, țările și popoarele noastre, rolul 
determinant al intîlnirilor și' con
vorbirilor româno-soviettce la nivel 
înalt, în dezvoltarea pe multiple pla
nuri, a acestor relații; în interesul re
ciproc. al cauzei socialismului și pă
cii în lume.

Participanții au vizionat o expo
ziție fotodocumentară ou aspecte din 
viața și activitatea oamenilor muncii 
sovietici.

★
Ambasadorul U.R.S.S. în țara -noas

tră, E. M. Tiajelnikov, a organizat, 
marți, o conferință de presă cu pri
lejul celei de-a 68-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, la care au participat reprezen
tanți ai ziarelor centrale, Agerpres, 
Radioteleviziunii, atașați de presă și 
corespondenți ai presei străine 
acreditați la Buourești.

în cuvin tul său, ambasadorul a re
liefat importanta istorică a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, sub
liniind că popoarele sovietice întîm- 
pină sărbătoarea de la 7 Noiembrie 
în perioada pregătirii Congresului al 
XXVII-lea al P.C.U.S., chemat să 
marcheze o etapă nouă în dezvolta
rea multilaterală a Uniunii . Sovie

0 VftlOROĂSĂ EXPERIENȚĂ Lft ÎNTREPRINDEREA 

„23 AUGUST" DIN CAPITALĂ:

Cantina-restaurant
— in sprijinul oamenilor, 
al economisirii timpului

Se inaugurează astăzi, într-una 
din secțiile de producție ale între
prinderii „23 August" din Capitală, 
o nouă microcantină. Aparent obiș
nuit. faptul dobîndește o semnifi
cație aparte, in contextul efortu
rilor permanente ce se depun pen
tru asigurarea unor condiții de 
muncă și de viață din cele mai 
bune tuturor membrilor marii fa
milii muncitorești din această pu
ternică citadelă industrială. Un 
convingător exemplu este însuși 
modul de organizare a rețelei de 
alimentație din cadrul întreprinde
rii. O rețea foarte. întinsă, care își 
are sediul principal în corpul de 
clădire al canținei-restaurant și 
ramificații în numeroase secții de 
producție, cît mai aproape de locu
rile de muncă. în felul acesta, in
diferent de programul de lucru, 
orice muncitor își poate procura, 
comod și rapid, hrana caldă sau 
rece, pentru consum pe loc sau la 
domiciliu, preparată în cantina cea 
mare și distribuită în toate punc
tele pe care aceasta le aprovizio
nează.

Spre sediul cantinei ne-am în
dreptat și noi ieri, pentru a pă
trunde in „culisele" modului său de 
funcționare. Am stat de vorbă cu 
Rafila Dragomirescu, președinta 
comitetului de cantină și a comi
siei de femei. Ioan Haragoș, șeful 
cantinei, și Sorin Popa, economist 
la I.A.P.L. Segarcea. Am străbătut 
împreună „drumul" materiilor pri
me. judicios organizat, începind cu 
depozitele și camerele frigorifice, 
trecînd la cele de curățare a legu
melor și zarzavaturilor, de tranșa
re a. cărnii și peștelui, amplasate 
toate. la parter. Astfel pregătite, 
produsele sînt urcate cu liftul la 
etaj, unde se află bucătăria, . mo
dern utilată, linia de autoservire și 
sala cu 450 de locuri. ■ la. mese. 
Zilnic se pregătesc pentru masa de 
prinz trei meniuri : comun, la pre
țul de 7 lei, special și de regim, 
fiecare la prețul de 10 lei, în 
preț fiind inclusă și pîinea. La 
avizier citim oferta pentru ziua 
respectivă : meniul I — ciorbă de 
legume, chiftele marinate, orez cu

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tice, Vorbitorul a înfățișat marile 
succese obținute de oamenii muncii 
sovietici, sub conducerea P.C.U.S., în 
dezvoltarea economiei, științei, cul
turii, în ridicarea nivelului lor de 
trai. El a prezentat, de asemenea, li
niile principale ale politicii externe a 
U.R.S.S., dorința de pace și cola
borare a poporului sovietic.

Evidențiind relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare româno-sovie- 
.tice, succesele obținute de poporul 
român în construirea socialismului, 
ambasadorul a subliniat rolul hotărî- 
tor al întîlnirilor și convorbirilor la 
cel mai înalt nivel în dezvoltarea și 
adincirea legăturilor de colaborare 
multilaterală dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului și pă
cii în lume.

★
Cu prilejul celei de-a 68-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, marți a avut loc în Ca
pitală spectacolul de gală al Tea
trului dramatic de stat „V. F. Ko- 
missarjevskaia" din Leningrad. Cu
noscutul colectiv artistic leningră- 
dean a prezentat piesa „Tarul Feo
dor Ioannovici" de Tolstoi (în regia 
lui Ruben Agarmizean, artist al po
porului al U.R.S.S.), creație scenică 
distinsă anul trecut cu Premiul de 
stat al Uniunii Sovietice. Valențele' 
artistice multiple ale spectacolului 
sint puse în valoare printr-o distri
buție de primă mărime.

La spectacolul de gală au asistat 
membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă,și cul
tură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Colectivul artistic oaspete va mai 
prezenta, pe parcursul turneului pe 
care-1 întreprind? în țara noastră, 
piesa lui Iuri Bondarev „Opțiune".

(Agerpres)

lapte ; II — ciorbă de fasole, 
mușchi cu piure, salată, fructe ; 
III — supă de cartofi, șnițel cu 
pilaf, salată, compot. Meniurile 
sint. alcătuite de lucrători calificați, 
respectindu-se conținutul nutritiv, 
gramajul, și sint avizate de comi
tetul de cantină, împreună cu me
dicul întreprinderii. Meniurile fie
cărei săptămini se afișează vine
rea. in vederea procurării pentru 
perioada următoare a abonamente
lor — șăptămînale sau chenzinale 
— fără să fie exclusă și posibili
tatea servirii mesei, la cerere, pen
tru flotanți.

Aceasta este însă doar o parte 
din activitatea cantinei-restaurant. 
în fiecare zi, ea prepară pentru 
toate punctele de alimentație pe 
care Ie aprovizionează echivalentul 
a 6 500 mese servite. în această 
rețea sint incluse cele 11 microcan- 
tinc, care sint deschise de două 
ori pe zi, dimineața și după-amia- 
ză, programul lor fiind stabilit pe 
baza opțiunilor secțiilor de pro
ducție in care . funcționează. Ex
cepție face noua microcantină, 
care asigură, pe "durata celor 24, 
de ore, masă caldă pentru toate 
trei schimburile și are o capaci
tate de 300 de locuri, mai mare 
decît celelalte și comparabilă în 
această privință cu cantinele din 
oricare mare întreprindere indus
trială. Preturile convenabile, buna 
rinduială au condus la creșterea 
an de an a numărului de abonați, 
în cele 10 luni ale anului în curs 
s-au servit cu 120 000 meniuri mai 
mult decît în 1984, Din aceeași re
țea mai fac parte 14 bufete de 
incintă cu program între orele 6— 
10 și 13—17. Se pot procura în acest 
interval, larg de timp preparate 
specifice de bufet : gustări, salate, 
minuturi la comandă, produse de 
patiserie și cofetărie, mîncăruri 
gătite, dulciuri preambalate și pro
duse zaharoase, răcoritoare, ceai, 
cafea. Totodată, atit la bufete cit 
și la punctul special, amplasat la 
intrarea in întreprindere, se vînd 
pachete cu gustări, la prețul de 10 
lei, preparate la bucătăria cantinei- 
restaurant. Tot ea furnizează prepa

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit; marți după-amiază, pe AI am- 
srangiyn Dulmaa, ministrul comer
țului exterior al Republicii Populare 
Mongole, care se află ■ in vizită in 
țgra noastră.

In cadrul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte privind dezvoltarea

(Urmare din pag. I)

MAXIMA RĂSPUNDERE PENTRU ASIGURAREA 
SI ECONOMISIREA SEVERA A ENERGIEI ELECTRICE!
5

bolțari de ciment ș.a. Organizațiile 
de partid, conducerile întreprinde
rilor miniere trebuie să ia măsuri 
hotărite pentru a livra centralelor 
electrice cărbune de calitate, aceas
ta fiind o condiție hotăritoare pen
tru funcționarea la capacitatea 
planificată a termocentralelor. în 
acest scop, este necesar să se ma
nifeste maximă exigență, să se 
desfășoare un control sever pentru 
a nu fi expediată nici o tonă de 
cărbune sub normele de calitate 
prevăzute.

Concomitent cu măsurile centru 
funcționarea Ta capacitatea prevă
zută a centralelor electrice. în 
scopul asigurării in întregime a 
energiei necesare economiei națio
nale. este absolut necesar ca uni
tățile din toate ramurile, consiliile 
populare si instituțiile de stat să 
ia măsuri cuprinzătoare pentru re
ducerea consumului de energie 
electrică si încadrarea striată in 
cotele de consum stabilite. Cu toa
tă claritatea si răspunderea tre
buie să se înțeleagă că cotele de 
consum prevăzute pentru fiecare 
județ si ramură a economiei națio
nale. pentru fiecare întreprindere 
si localitate în parte trebuie consi
derate ca maxime si sub nici un 
motiv ele nu pot fi depășite. De 
aceea, asigurîndu-se cu prioritate 
energia electrică destinată sectoa
relor productive, este necesar-ca. 
în procesul de realizare a sarcini
lor economice complexe din aceas
tă perioadă. în toate unitățile eco
nomiei să se acorde o atentie deo
sebită atit încadrării ferme în co

SUCEAVA : Economii de materiale 
și energie electrică

Prin reducerea consumurilor nor
mate de materii' prime, materiale, 
combustibil și energie electrică și 
prin recuperarea, recondiționarea 
și refolosirea pieselor de schimb 
și subansamblelor uzate, în peri
oada care a trecut din acest an, în 
unitățile economice ale județului 
Suceava s-au economisit 6 611 MWh 
energie electrică, 8 688 tone com
bustibil convențional, peste 1400

rate tip Gospodina pentru secția 
cu acest profil din holul cantinei 
Si pentru mai multe bufete de in
cintă. Amatorii pot face comenzi 
cu o zi inainte pe baza ..mostrelor" 
expuse în vitrinele frigorifice din 
diferitele puncte de alimentație 
ale întreprinderii, precum și pe 
baza listei sortimentului existent, 
care se afișează zilnic. Cum în în
treprindere lucrează mii do femei, 
se înregistrează o'mare cerere la 
astfel de produse. De exemplu, 
anul acesta s-au vîndut produse 
tip Gospodina în valoare de aproa
pe un milion lei mai mult decit 
în 1984. Foarte solicitate pentru 
consumul, la domiciliu sînt și pro
dusele de patiserie-cofetărie. Cele 
două laboratoare speciale din in
cinta aceleiași ■ cantine-restaurant 
pregătesc pentru toate unitățile de 
desfacere un bogat sortiment de 
plăcinte, prăjituri, torturi și alte 
produse care se bucură de apre
cieri mai ales în rindul gospodi
nelor.

însumînd . toate aceste activități, 
responsabilul cantinei a ajuns la o 
comparație sugestivă : cantitatea de 
hrană pe care o pregătește o fa
milie de patru persoane in aproa
pe patru ani de zile se gătește Ia 
„23 August" într-o singură zi! Un 
atare volum de muncă presupune 
pricepere, profesionalitate, dăruire, 
ordine și disciplină, atribute certe 
ale acestui relativ restrins colectiv. 
Atribute care l-au plasat timp de 
cinci ani consecutiv pe primul loc 
în inirecerea cu unitățile similare 
din Capitală. El mai presupune o 
mină de bun gospodar, aprovizio
nare ritmică, strînsă conlucrare a 
tuturor factorilor care răspund de 
bunul mers al treburilor la' cantină, 
precum și cu întreprinderea de ali
mentație publică Segarcea. între

colaborării economice româno-mon- 
gole, posibilitățile de adincire a coo
perării bilaterale pe baze stabile, de 
lungă durată, de lărgire și diversi
ficare a schimburilor reciproce de 
mărfuri.

A fost de față Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R.F. Mongole1 la Bucu
rești.

(Agerpres)

tele de energie alocate, cît și 
asigurării unui consum energetic 
judicios pe toate schimburile de 
lucru si ne întreaga durată a săp- 
tăminii. Cu deosebire este nevoie 
să se. reducă drastic consumul ge
neral de energie care nu este le
gat de procesele tehnologice.

Economisirea severă a energiei 
electrice trebuie să devină o cauză 
a tuturor oamenilor muncii, a tu
turor cetățenilor. Cu totii sintem 
profund ' interesat! ca la locul de 
muncă si acasă să reducem, pe 
toate căile, consumurile de energie 
electrică, să dovedim înaltă răs
pundere. spirit gospodăresc în uti
lizarea cit mai judicioasă a .aces
teia. Orice kilowatt-oră economisit 
este în folosul dezvoltării econo
miei naționale, al fiecărui om al 
muncii, al fiecărui cetățean.

întregul program de măsuri sta
bilit de conducerea partidului pen
tru asigurarea producției de ener
gie electrică prevăzută si gospodă
rirea cît mai judicioasă a acesteia 
are o mare însemnătate pentru 
buna desfășurare a activității eco
nomice si sociale, pentru realizarea 
exemplară a obiectivelor planului 
pe acest an. Tocmai de aceea, toa
te organele si organizațiile de 
partid, toate ministerele, centrale
le si întreprinderile, toate consilii
le populare au datoria să acționeze 
cu fermitate si răspundere pentru 
aplicarea riguroasă a tuturor mă
surilor stabilite, asigurînd partici
parea tuturor oamenilor muncii, a 
tuturor cetățenilor la această ac
țiune de mare interes national.

Ion LAZĂR

tone oțel, 29 tone fontă, circa 4 000 
metri'cubi material lemnos, 1100 
tone alte materiale. Rezultatele 
cele mai bune au fost obținute de 
colectivele muncitorești de la în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb din Suceava, întreprinde
rea de tricotaje „Bucovina" din 
Rădăuți, exploatările, miniere Leșu 
Ursului, Fundu Moldovei și Vatra 
Dornei. (Sava Bejinariu).

gul personal, cit și o bună parte 
a fondului de marfă necesar pro
vin de la această unitate. Gospo- 
dărla-anexă a întreprinderii „23 
August" jeprezintă încă o sursă de 
aprovizionare cu carne, legume, 
zarzavaturi proaspete, de calitate. 
Crescătoria sa de porci numără in 
prezent 265 de capete, ferma de 
păsări — 5 000. Ferma a livrat în 
cursul anului' 9 000 de păsări, iar 
grădina de legume — 30. tone de 
diferite produse, din care o parte 
s-a consumat „la zi", iar alta a fost 
conservată pentru iarnă. Impor
tante cantități de roșii, castraveți, 
ardei, vinete, conopidă, care' Ia. un 
moment dat depășeau necesarul, 
au fost desfăcute ca atare în ca
drul bufetelor de incintă. Să mai 
adăugăm că resturile vegetale, in
clusiv cele rezultate la sortarea și 
însilozarea produselor pentru iar
nă, ca și cele de mîncare. sînt re
circulate și valorificate în cadru! 
aceleiași gospodării-anexă. Nu este 
de mirare că anual cantina aco
peră din fonduri proprii o parte 
din costul meniurilor.

Proiecte de viitor ? Responsabi
lul ne spune că principalele pre
ocupări ale personalului constau in 
introducerea celui de-al treilea 
schimb la bucătărie, pentru a se 
putea asigura și cina lucrătorilor 
din întreprindere, și se va intro
duce tura de noapte la laboratoa
rele de patiserie-cofetărie,. în 
scopul măririi și diversificării pro
ducției. De asemenea, se vor în
ființa noi bufete, la cererea unor 
secții de producție. Sint acțiuni 
care-i solicită din plin pe toți cei 
angajați in acest sector important 
al activității ce se desfășoară pe 
marea platformă industrială bucu- 
reșteană.

Gabriela BONDOC

EXECUTIV FEDERAL AL R. S. F. IUGOSLAVIA, MILKA PLANINT
7 ?

Depunerea 
unei coroane de flori

Președintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășa Milka 
Planinț, a depus, marți dimineața, o 
coroană de. flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Apărării Naționale, Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, generali și ofițeri.

' Au participat persoanele oficiale 
care il. însoțesc, pe președintele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F.I. 
în vizita în tara noastră.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României la Belgrad și 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere.

La încheierea solemnității s-a vi
zitat rotonda monumentului.

TEHNOLOGIILE MODERNE
(Urmare din pag. I)
Congresului XIII. în primul rînd. o 
epocă științifică.

Contribuția importantă pe care ur
mează să o aducă fizica decurge pe 
de o parte din obiectul și conținutul 
său de ramură a științei care dez
voltă legități și furnizează informa
ții necesare apariției sau dezvoltă
rii altor științe fundamentale, iar 
pe de altă parte fizica a stat și va 
sta, in continuare, la baza dezvol
tării unui număr de științe tehnice, 
cum sînt ingineriile mecanică, aero
dinamică. electrotehnică, electronică 
etc., sau diferitele tehnici și tehno
logii descoperite și dezvoltate în ca
drul fizicii, denumite inițial necon- 
venționale, dar care la o anumită 
amploare au condus la constituirea 
unor domenii tehnice independente.

Desigur, esențial este ca în în
treaga noastră activitate să dovedim 
capacitatea organizatorică și profe
sională de a da viață, in cel mai 
scurt timp, programelor stabilite, de 
a fructifica din plin condițiile ma
teriale de care dispunem. Nu pu
tem admite cercetări de dragul cer
cetărilor, căutări sterile înșirate pe 
ani și ani, în speranța unor valori
ficări iluzorii. Partidul ne cere să ne 
ancorăm întreaga noastră muncă in 
realitățile majore ale producției, ale 
progresului economic și social. Nu 
contestăm, firește, valoarea cercetă
rilor fundamentale, dar în perma
nență, între acestea și cercetările a- 
plicative trebuie să existe un echi
libru dinamic, puternic ancorat în 
cerințele curente și de perspectivă 
ale economiei.

în lumina acestor considerente să 
enumerăm cîteva dintre contribuții
le pe care fizica românească va 
trebui să le aducă direct sau in- 
drrecț ip progresul social multila-: 
tergl al țării. Șă subliniem in pri
mul rînd activitatea care .decurge 
cjip.fj>rima' dintre direcțiile .principale 
menționate- mai sus și anume cea de 
dezvoltare a bazei energetice a ță
rii. în acest sens, conform preve
derilor Directivelor Congresului, 
am produs deja mare parte din 
combustibilul nuclear necesar pri
mului reactor, urmînd ca, in cu- 
rînd, să furnizăm întreaga cantitate 
necesară primei încărcături. Se vor 
asigura totodată, prin concepție și 
forțe proprii, capacitățile pentru pro
ducția de combustibil nuclear ne
cesar tuturor grupurilor nucleare 
care vor intra în funcțiune în cin
cinalul următor.

Din perspectiva acelorași ce
rințe majore ale producției, in 
planul de cercetare științifică pen
tru anii următori sint incluse și 
cercetările tehnologice pentru com
bustibilii cu toriu. reactori avansați 
cu uraniu natural și neutroni rapizi, 
fuziune termonucleară și energetica 
hidrogenului, așa cum rezultă din 
Directivele Congresului XIII. Pentru 
aceasta vor fi intensificate cercetă
rile in trei domenii conexe ale fi
zicii nucleare : fizica ionilor grei, 
fizica nucleară relativistă și fizica 
particulelor elementare de la care se 
așteaptă in anii următori descoperiri 
de mare semnificație și profunzime.

Un alt triunghi de domenii conexe 
ce va fi abordat intensiv de fizica 
românească in următorii ani este cel 
al opticii nelineare, laserilor și 
plasmei. Fără a intra în de
talii, subliniem doar faptul că prin- 
tr-una din noile sale cuceriri, cea 
a circuitelor complexe bidimensio
nale, optica nelineară va constitui 
unul dintre cele mai importante do
menii ale noii etape a revoluției 
științifice și tehnice.

Plasmele atit de prezente în stele
le fierbinți vor căpăta aplicații mai 
pămintene din ce în ce mai nume
roase, de la display-uri pentru calcu
latoare, la instalații de prelucrări 
speciale și pînă la reactorul termo
nuclear.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 noiembrie, ora 20 — 9 no
iembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi in general închisă șl ealciii. Vor că
dea ploi slabe și burnițe in cea mal 
mare parte a tării. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime, 
nocturne, vor fi cuprinse intre zero și 
10 grade, izolat mai coborîte în depre
siuni. iar cele maxime, diurne, Intre 7 
și 17 grade. Dimineața si seara, ne 
alocuri, se va semnala ceață slabă. In 
București : Vremea va £1 in general în
chisă si caldă. Vor cădea ploi slabe și 
burnițe. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime, noc
turne. vor fi cuprinse intre 5 șl 8 grade, 
cele maxime. diurne, intre 13 și 15 
grade. Seara și dimineața vor fi con
diții pentru ceată slabă.

in județul Dîmbovița
Președintele Consiliului Executiv 

Federal al R.S.F. Iugoslavia, tovară
șa Milka Planinț. împreună cu cele
lalte persoane oficiale iugoslave, a 
făcut in cursul zilei de marți o vi
zită în județul Dîmbovița.

Premierul iugoslav a fost însoțit 
de tovarășul Vasile Pungan. minis
trul comerțului exterior si cooperă
rii economice internaționale, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă de colaborare economică.

La sosirea în Tîrgoviște, oaspeții au 
fost salutați de Pantelimon Găvă- 
nescu. președintele Consiliului popu
lar al județului Dîmbovița. La se
diul consiliului popular s-a făcut o 
informare despre dezvoltarea econo
mică si socială a județului, despre 
mutațiile care au avut loc pe aceste 
meleaguri. îndeosebi în ultimele 
două decenii.

în continuare a fost vizitat Com

în ceea ce privește laserii amintim 
că în afară de multe, extrem de 
multe aplicații ale acestora, in. vii
torul apropiat, este nevoie și de cer
cetări pentru elucidarea mecanisme
lor interacției radiației laser cu sub
stanța, a studiilor de ionizare multi- 
fononică și. mai ales, a cercetărilor 
pentru folosirea laserilor în separă
rile izotopice și de substanțe cu pro
prietăți speciale, de perfecționare a 
sistemelor de comunicație și de tra
tamente medicale.

Un domeniu fără de care nu poate 
fi concepută generalizarea revoluției 
științifice și tehnice este cel al fi
zicii stării condensate, in special al 
domeniului acesteia legat de produ
cerea microstructurilor. Intr-adevăr, 
ceea ce se impune in primul rînd 
atenției noastre este faptul că micro
electronica a progresat printr-o con
tinuă descreștere a dimensiunilor 
componentelor sale. Dacă se continuă 
așa, și nu avem motive să credem 
altfel, atunci este de așteptat ca în 
anul 2000 cele mai numeroase dis
pozitive electronice să folosească 
componente cu dimensiuni de ordinul 
milionimei de milimetru.

Cît de intensă va fi influenta a- 
cestor activități asupra profilului și 
nivelului științific al specialiștilor, 
cit de mare va fi contribuția lor 
la dezvoltarea societății. noastre so
cialiste care Ie va utiliza, cît de 
puternic va fi aportul lor la pro
gresul social multilateral, toate a- 
cestea au fost prevăzute cu o genială 
claritate și exactitate de tpvarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este acum rin
dul nostru,, al cercetătorilor, să ne. 
spunem cuvîntul,. să ne facem dato
ria. Datoria de a căuta, datoria de a 
gindi, datoria de a inova, datoria de 
a creea — așa cum o cer interesele 
țării, așa cum o impun cerințele 
progresului.

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

INFORMAȚI! SPORTIVE
FOTBAI: Azi, meciul-retur 

din „Cupa campionilor" 
STEAUA — HONVED

Astăzi. Ia stadionul ..Steaua" din 
București se va juca partida-retur 
din", optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" dintre Steaua 
si Honved Budapesta (in meciul-tur 
0-1).

Campioana României, cu efectivul 
complet, s-a pregătit foarte atent și 
minuțios pentru a realiza un rezul
tat de prestigiu, pe măsura așteptă
rilor numeroșilor ei susținători.

Echipa Honved a sosit ieri la 
București si s-a antrenat după-amia- 
ză la stadionul „Steaua". Jocul, va 
începe la ora 13,30 și va fi arbitrat 
de o brigadă austriacă, la centru — 
Briinnmeyer.

în „Cupa cupelor” 
DINAMO KIEV — UNIVERSI

TATEA CRAIOVA
La Kiev va avea loc azi. de la 

ora 18. ora României, meciul-retur 
din optimile de finală ale „Cupei 
cupelor" dintre Dinamo din localitate 
si Universitatea Craiova (in primul 
meci : 2—2).

în lotul craiovean. format din 17 
jucători, se află cunoscut» fotbaliști 
Lung. Negrilă. Stefănescu. Tilihoi, 
Ungureanu. A. Popescu. Cătoi. Iri- 
mescu. Mănăilă, Geolgău. Bicu. care 
probabil vor alcătui echipa pentru 
meciul de azi.

Jocul va fi arbitrat de o brigadă 
din Ungaria, la centru — Nemeth.

© Marți la Istanbul, in meci retur 
pentru „Cupa cupelor" la fotbal, e- 
chipele Galatasaray și Bayer Uerdin- 
gen (R.F.G.) au terminat la egalita
te : 1—1 (0—1). învingători cu scorul 
de 2—0 in primul joc, fotbaliștii 
vest-germani s-au calificat in sfer
turile de finală.

* i
LONDRA 5 (Agerpres). — După 

cum relatează corespondentul sportiv 
al agenției Reuter, căpitanul echipei 
de fotbal a Angliei, Bryan Robson, 
care nu a iucat in meciul cu Turcia 
din preliminariile campionatului 
mondial, fiind accidentat, a fost re- 
inclus in lot si va evolua in meciul 
cu Irlanda de Nord, programat la 
13 noiembrie, ne stadionul Wembley 
din Londra. Dar iată lotul complet 
al formației engleze : portari : 
Shilton. Bailey. Woods : apărători : 
Anderson, Sansom, Stevens, Fen
wick, Martin, Watson, Wright ; 
mijlocași : Bracewell, Hoddle, Rob
son, Steven, Wilkins,; atacanți : 
Barnes, Dixon, Francis, Hateley, Li
neker, Waddle, Woodcock. La rindui 
său, antrenorul echipei Irlandei de 

binatul de oțeluri speciale, impor
tantă unitate a industriei noastre si
derurgice. Vizita a prilejuit cunoaș
terea unora dintre realizările obți
nute în direcția sporirii si diversifi
cării producției. . a fabricării unor 
oteluri superioare, destinate indus
triei electrotehnice, construcțiilor de 
mașini, energeticii nucleare, altor 
ramuri industriale, precum si expor
tului.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Milka Planinț a semnat în cartea de 
onoare a combinatului si a adresat 
felicitări colectivului unității.

în continuare au fost vizitate vechi 
așezăminte istorice, de artă și cul
tură. din municipiu.

în onoarea președintelui Consiliu
lui Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Dîmbovița a oferit un dejun.

tv
20.00 Telejurnal
20.15 Actualitatea în economie
20.25 Cabinet de informare politlco- 

ideologică @ Producția materială 
— latură determinantă a vieții so
ciale. Creșterea puternică a for
țelor de producție — factorul ho- 
tăritor al dezvoltării societății 
noastre socialiste, al ridicării bu
năstării întregului popor.

20,40 Film artistic (color), întoarcerea 
de pe orbită. Premieră pe tară. 
Producție a studiourilor sovietice, 
în distribuție : Iozas Budraitis. 
Vitali Solomin, Alexandr Poro- 
hovșcikov, Tamara Akulova. Igor 
Văslliev. Valeri Iurcenko, Mihail 
Cigarev, Regia : Alexandr Surin

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Administrația de Stat 
Leio-Proriosport 

informează :
La 8 noiembrie, Administra

ția de Stat Loto-Pronosport or
ganizează .ULTIMA TRAGERE 
A MARILOR CÎȘTIGURI LA 
LOTO din acest an. Vor avea 
loc 3 extrageri in două faze, cu 
un total de 27 numere, care ofe
ră participanților noi șanse de 
a obține autoturisme „DACIA 
1300“ (pentru primele 3 numere, 
indiferent ordinea, la faza a 
II-a), asigurarea a minimum 
3 500 lei (pentru 3 numere din 
9, la faza a II-a), din care o 
excursie în R. P. Bulgaria. Va
riantele de 25 lei participă la 
toate extragerile..

Joi. 7 noiembrie, este ULTI
MA ZI DE PARTICIPARE.

Nord, Billy Bingham, a anunțat ur
mătorul lot în vederea meciului de 
la Londra : portari : Jennings, Olatt; 
apărători : Nicholl, Donaghy, McDo
nald, O’Neill, Worthington ; mijlo
cași : Ramsey, McCreery, McIlroy, 
Penney, Brotherston; atacanți: Arm
strong, Whiteside, Quinn, Stewart, 
McNally. Cu excepția portarului de 
rezervă, jucătorii nord-irlandezi se
lecționați activează in echipele din 
ligile engleze.

GIMNASTICA. Campionatele mon
diale de gimnastică au început la 
Montreal cu întrecerile concursului 
masculin. După exercițiile obligato
rii. pe echipe conduce selecționata 
U.R.S.S. cu 293,15 puncte, urmată de
R. D. Germană — 290,70 puncte. Ja
ponia — 290,25 puncte. R. P. Chine
ză — 289,45 puncte. R, F. Germania 
— 283,50 puncte.

La individual, primul loc este ocu
pat de Vladimir Artemov (U.R.S.S.) 
cu 59,10 puncte, urmat de Sylvio 
Kroll (R.D.G.) — 59,05 puncte. Iuri 
Korolev (U.R.S.S.) — 58,65 puncte, 
Valentin Moghilnii (U.R.S.S.)— 58,55 
puncte. Koji Sotomura (Japonia) — 
58,40 puncte. Koji Gushiken (Japo
nia) — 58,35 puncte. Li Ning (R. P. 
Chineză) — 58,30 puncte.

BOX. „Cupa mondială" la box a 
continuat la Seul cu semifinalele la 
șase categorii. Citeva rezultate : in 
limitele categoriei grea, Aleksandr 
Iagubkin. (U.R.S.S.) l-a . întrecut la 
puncte pe Michael Bent (S.U.A.). iar 
Jimmy Peau (Noua Zeelandă) a ciș- 
tigat. prin K.O. în repriza a treia, 
meciul cu Domenic D’Amico (Cana
da). La categoria pană, portoricanul 
Juan Molina și-a adjudecat victoria 
la puncte in fata lui Samson Kha- 
ceatrian (U.R.S.S.). în timp ce la ca
tegoria muscă. Jose Rincono (Vene
zuela) l-a învins, prin K.O. tehnic, 
pe Kim Kwang-Sun (Coreea de Sud).

AUTOMOBILISM. Finala concursu
lui republican de îndemînare auto, 
competiție de masă înscrisă în ca
lendarul „Daciadei". s-a desfășurat 
Ia Focsani, bucurîndu-se de un fru
mos succes, in organizarea Federa
ției Automobil Clubul Român si a 
clubului, de specialitate al județului 
Vrancea. La startul întrecerilor fi
nale s-au aliniat automobilisti ■ din 
17 județe, ale tării si din municipiul 
București, reprezentind cluburile te
ritoriale respective. La grupa I (ma
șini Dacia 1300), ciștigători au fost 
Stefan Daut (Giurgiu) la începători, 
Grigore Minea (București) la avan
sați. Rodicâ Placutaris (Brăila) la 
feminin. La grupa a II-a (Trabant, 
Fiat 850. Oltcit) au ciștigat : Maria 
Tache (București) la avansați și 
Richard Prister (Brăila) la începă
tori. în clasamentul general oe echi
pe : 1. Brașov. 2. Brăila. 3. București.

cinema
PATRIA 

15,45: 18; 
— 11.15:

• Promisiuni : FLOREASCA (33 20 71) 
— 9: 11: 13: 15.30: 17.45: 20. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
© Secretul Iui Bacchus : POPULAR 
(3315 17) — 15: 17: 19.
© Spectacol la miraj : 
(11 86 25) — 9: 11.15: 13.30:
20,15. FAVORIT (45 31 70) 
13.15: 15.15: 17.13: 19.30.
• Gară pentru doi ;
616 29 17) — 9: 12: 16: 19.
• Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Contrabandiștii din Santa Lucia î
SALA MICA A PALATULUI — 15:
17,15: 19.30.
• Tributul zilelor cenușii : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9: 11 : 13.15: 15.30: 
17.45: 20.
• Căluțul cocoșat — 9: 11: 13: 15; 17,

CAPITOL

Alexandru Nevskl — 19 : DOINA
(16 35 38).
0 Lovitură fulgerătoare : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11: 13: 15: 17; 19. 
AURORA (35 04 66) — 9: 11,15; 13,30: 
15.45: 18: 20.
® Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : GIULEȘTI (50 43 58) 
__ 9' 11* * 13*  15’ 17" 19

© Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11.13; 13,30; 15.45: 13;
20.15. MELODIA (11 13 49) — 9: 11.15: 
13.30: 15.43; 18: 20. CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11.13: 13,30: 15.45: 18;
20.15. I
• Căsătorie legală — spectacol de 
gală („Zilele filmului sovietic") : 
STUDIO (59 53 13) - 19.
© Evadarea : BUCUREȘTI (15 61 54) 
— 9: 11: 13.15: 15.15: 17.30: 19,45.
• Cu miinile curate : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19.
@ Aripi de zăpadă — 15: 17: 19. Kra
mer contra Kramer — 11: 13 : PACEA 
(71 30 85).

© Cavalerii teutoni : DACIA (50 35 94)
— 9: 12: 16: 19.15.
© Cămin pentru nefamlliștl : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17: 19.

Primăvară fără soare : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15: 17: 19.
O Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.45.
G Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 12: 16: 19.
A Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11 : 13.15: 15.30: 17,45: 20.
© Undeva, cindva : EXCELSIOR

(65 49 45) — 9; IU: 13! 15,15: 17,30:
19.45.
• Cel șapte fantastici : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13: 15: 17: 19.
© In numele papei rege : UNION 
03 49 04) — 9: 11: 13; 15: 17: 19.
© Călărețul electric : LIRA (31 71 71)
— 15: 17: 19.
O Confidențe s DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15: 17: 19.
e Aventură în Marca Nordului : FE
RENTARI (80 49 85) — 11: 13: 15:
17; 19.
6 Superpolitistul: GIULEȘTI (17 55 40)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19. VOLGA (79 71 36)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19. COSMOS
(27 54 95) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
« Piedone in Egipt: GLORIA (47 46 75)
— 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.15.
0 Bunul meu vecin Sam : MUNCA 
(21 50 97) — 16; 19.

© Hangar 18 : FLACĂRA (20 33 40) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19.
® Căpitanul răzbunării : ARTA
(21 31 86) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Rocky ti : FLAMURA (85 77 12) — 
9: 11':' 13: 15: 17,15: 19,30.

teatre
© Teatrul National (14 71 71. sala 
mică): Țarul Feodor Ioannovici. Spec
tacol susținut de Teatrul Komissar- 
jevskaia din Leningrad — 19 : (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 19.30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Recital de 
orgă Florin Chiriacescu. Seară 

Cesar Franck — 19 ; (sala Studio) : 
„Treptele afirmării artistice". Adrian 
Ispas — vioară — 17.30 : (la Muzeul 
de artă) : Dublu recital de viola da 
gamba. Anca larosevici — Robert Du
mitrescu. La clavecin Use Maria 
Reich — 18.
e Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 18.30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Unchiul Vania — 19 ; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Eunucul — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19.
© Teatrul . Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
@ Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 

sala Magheru) : Amintirile Sarei 
Bernhardt — 18.30 : (sala Studio) : 
EX - 19.
O Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17 ; Cursa de Vlena — 19.
© Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 19 : (sala Victoria. 50 58 65) : 
Jazz (IV) — 19.
O Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— .18.
© Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9 : Albă ca Zăpada 
și cei 7 pitici — 15.
S Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Elcfănlelul curios — 15 : (sala din 
Plata Cosmonautilor) : Dana și Leul 
— 10: 15.
® Circul Globus (10 41 95) : Tom și 
Jerry la circ — 19.



LA NAȚIUNILE UNITE Brazzaville s Convorbiri româno-congoleze
larg interes, unanimă adeziune 

față de propunerile României privind 
rolul tinerei generații

In contextul Anului Internațional al Tineretului a fost adoptată 
o nouă rezoluție inițiată de țara noastră

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : Problema
tica complexă și importantă a ti
nerei generații, aspirațiile și cerin
țele de azi și de mîine ale tinerilor 
de pretutindeni au' făcut obiectul 
unei ample și aprofundate analize 
în Comitetul pentru probleme so
ciale,_ culturale și umanitare al 
Adunării Generale a O.N.U. Dezba
terile asupra punctului intitulat 
„Anul Internațional al Tineretului : 
Participare, Dezvoltare, Pace", care a 
suscitat un viu și larg interes la 
actuala sesiune și care are la ori
gine, după cum se știe, o valoroasă 
inițiativă a României, s-au încheiat
— într-o primă etapă — prin adop
tarea unui cuprinzător proiect de 
rezoluție inițiat de țara noastră.

Atenția cercurilor diplomatice și 
de presă de la Națiunile Unite a 
fost reținută de faptul că la pro
iectul de rezoluție al țării noastre 
au devenit coautoare 97 de state, 
cifră memorabilă în analele Națiu
nilor Unite, reprezentînd toate re
giunile geografice ale lumii și re
unind țări aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite. De aseme
nea, deosebit de semnificativ apare 
faptul că proiectul de rezoluție ro
mânesc a întrunit consensul tuturor 
celor 159 de state membre ale O.N.U., 
ceea ce exprimă încă o dată largul 
interes și profundul ecou pe care 
le-a generat inițiativa României de 
proclamare și marcare a A.I.T. sub 
nobila și mobilizatoarea deviză 
„Participare, Dezvoltare, Pace,".

în proiectul de rezoluție adoptat 
sint reliefate importanța participării 
directe a tineretului la modelarea 
viitorului umanității, precum și con
tribuția prețioasă a acestuia la edi
ficarea unei lumi mai bune și mai 
'drepte. Este exprimată convingerea 
că tineretul trebuie ,să fie încurajat 
pentru a-și consacra energiile, en
tuziasmul și capacitățile sale crea
toare operei de întărire a ființei na
ționale, de înfăptuire a dreptului ia 
autodeterminare al popoarelor, de 
respectare a principiilor dreptului și 
egalității internaționale, ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state, de promovare a pro
gresului economic, social și cultural 
al națiunilor, de statornicire a unei 
noi ordini economice mondiale, de 
promovare a cooperării și înțelegerii 
internaționale.

O idee majoră relevată în docu
ment este aceea că Anul Internațio
nal al Tineretului a servit la mobili-, 
zarea eforturilor pe plan local, natio
nal, regional și internațional pentru 
promovarea celor mai bune condiții

de educație, de muncă și de viață 
pentru tînăra generație, pentru asi
gurarea participării sale active la dez
voltarea generală a societății și pen
tru încurajarea participării sale la 
pregătirea de noi politici și progra
me naționale și locale, în conformi
tate cu experiența, condițiile și prio
ritățile fiecărei țări.

Principala prevedere cuprinsă In 
partea dispozitivă a proiectului de 
rezoluție adoptat o constituie apro
barea „Liniilor directoare pentru 
programe de viitor în domeniul tine
retului și urmărirea punerii lor în 
aplicare", document care reprezintă 
o strategie internațională privind tî
năra generație, elaborat de Comite
tul Consultativ al O.N.U. pentru. 
A.I.T., al cărui președinte este tova
rășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministrul pentru 
problemele tineretului.

în acest sens, rezoluția dă o înaltă 
apreciere activității desfășurate de 
Comitetul Consultativ al O.N.U. pen
tru A.I.T.. contribuției sale impor
tante la întregul proces de pregă
tire si marcare a Anului Internațio
nal al Tineretului. Toate statele și 
toate organizațiile internaționale, cu 
deosebire organizațiile de tineret, 
sint chemate să depună toate efor
turile posibile pentru transpunerea în 
viată a liniilor directoare elaborate 
de Comitetul Consultativ al O.N.U. 
pentru A.I.T.

Statele membre ale O.N.U. sînt 
invitate, totodată, să facă tot ceea 
ce este necesar pentru consolidarea 
si fructificarea rezultatelor pozitive 
ale A.I.T.. pentru asigurarea conti
nuității preocupărilor fată de proble
matica tinerei generații. în acest 
scop, se preconizează continuarea ac
tivității celor 158 de comitete na
ționale si alte structuri create in di
ferite țări, special pentfu pregătirea 
si marcarea A.I.T.. și se subliniază 
însemnătatea participării active si 
directe a tinerei generații si a or
ganizațiilor sale la acțiunile între
prinse pe plan local, national, re
gional si internațional în domeniul 
tineretului.

Liniile directoare pentru programe 
de viitor în domeniul tineretului si 
urmărirea punerii lor în aplicare, 
elaborate de Comitetul Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T.. precum si pro
iectul de rezoluție cuprinzător adop
tat de Comitetul de resort al Adu
nării Generale se constituie în do
cumente de referință, fundamentale, 
cu valoare programatică pentru a- 
propiata Conferință Mondială a Na
țiunilor Unite pentru A.I.T.. care se 
va desfășura în plenara Adunării Ge
nerale în cadrul actualei sesiuni, cu 
începere de la 13 noiembrie.

Conferința pentru măsuri de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Europa 
Deschiderea celei de-a opta sesiuni

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — în 
capitala Suediei s-au deschis marți 
lucrările celei de-a opta sesiuni a 
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa.

La actuala sesiune, conferința de 
la Stockholm este chemată să pună 
în valoare și să dezvolte premisele 
acumulate pe parcursul celor șapte 
sesiuni care au avut loc pînă în pre
zent, în cadrul cărora discuțiile s-au 
purtat pe baza propunerilor prezen
tate de România, de Uniunea Sovie
tică. statele occidentale și țările neu
tre și nealiniate. în acest sens, fo
rumului general-european de la 
Stockholm îi revine sarcina de a 
continua și accelera procesul angajat 
la sesiunile precedente, de apropiere 
a pozițiilor și propunerilor aflate în 
atenția conferinței. în scopul contu
rării unui rjumăr • de măsuri de în
credere și securitate care ar putea

întruni consensul statelor partici
pante.

în viziunea României și a nu
meroase alte state participante, ac
tuala sesiune trebuie să marcheze 
trecerea la o etapă concretă de ne
gociere și elaborare a unui viitor 
acord.

în această perioadă apare, de 
aceea, mai necesară ca oricînd ma
nifestarea de către statele partici
pante a voinței politice de a se 
ajunge la un asemenea acord, precum 
și folosirea intensă a organelor ofi
ciale ale conferinței și a cadrului 
neoficial constituit la precedenta se
siune, în scopul lărgirii treptate a te
renului comun de acțiune in direc
ția unei înțelegeri.

Acest spirit a prevalat la prima șe
dință plenară de la actuala sesiune, 
precum și la primele dezbateri la ni
velul grupurilor de lucru.

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). — 
Delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Iosif Szasz, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Ekecutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, care a întreprins , o vizită de 
prietenie în Republica Populară 
Congo, a avut convorbiri cu Jean 
Ganga-Zandzou, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C., președin
tele Adunării Naționale Populare, 
cu miniștri și alte personalități con
goleze.

în cadrul întrevederilor a fost 
exprimată satisfacția față de evolu

ția continuu ascendentă a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare. A 
fost pusă in evidență contribu
ția hotărîtoare a președinților 
Nicolae Ceaușescu și Denis Șassou 
Nguesso la așezarea raporturilor 
româno-congoleze pe baze trainice, 
apreciindu-se că parlamentele și 
parlamentarii din cele două țări pot 
și trebuie să-și aducă o contribuție 
sporită la promovarea raporturilor 
bilaterale.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri privind activitatea 
celor două parlamente în dezvolta
rea economico-socială a României și 
R.P. Congo.

ITALIA

Manifestare culturală consacrată României
ROMA .5 (Agerpres). — La Tea

trul orășenesc din Sulmona, locali
tate in care s-a născut poetul Ovi- 
diu, a fost inaugurată „Săptămina 
prieteniei româno-italiene".

Au participat reprezentanți ai 
autorităților locale, oameni de artă 
și cultură,, un numeros public.

Deputatul Domenico Susi a 
transmis, din partea guvernului ita
lian, urări de succes manifestării. 
Vorbitorul a evidențiat inițiativele 
originale promovate cu consecven
tă de România, de președintele 
Nicolae Ceausescu, in vederea in
staurării in lume a unui climat de 
pace, soluționării tuturor conflicte
lor numai pe cale pașnică.' După 
ce a menționat că la baza raportu
rilor României cu toate statele stau 
principiile independenței si suvera
nității nationale, Domenico Susi a 
prezentat politica României privind

crearea unei Europe unite. In care 
state independente si suverane, fără 
deosebire de apartenența lor la un 
bloc militar sau altul, sau de orin- 
duire socială, să poată colabora 
pentru realizarea obiectivelor co
mune de progres și pace. Vorbito
rul s-a referit pe larg la marile 
realizări obținute de tara noastră in 
dezvoltarea sa economică și cultu
rală in anii orinduirii socialiste.

Legăturile tradiționale dintre 
România si Italia, ca si dintre ora
șele înfrățite Constanta și Sulmona, 
valențele noi pe care acestea le-au 
dobindit in zilele noastre au fost 
evocate de primarul orașului Sul
mona, Franco la Civita.

Cu acest prilej a avut loc verni
sajul expozițiilor de artă româneas
că contemporană, precum și de fo
tografii, „Imagini din România".

DELHI

0 nouă rundă de convorbiri între India și China
DELHI 5 (Agerpres). — La Delhi 

a început o nouă rundă de convor
biri oficiale între India și China, 
consacrate îmbunătățirii relațiilor pe 
diverse planuri și soluționării pro
blemelor de frontieră dintre cele 
două țări. Delegația indiană este 
condusă de A. P. Venkateswaran, 
secretar în Ministerul Afacerilor Ex
terne, iar cea chineză de Liu 
Shuqing, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Cu ocazia primirii șefului delega
ției chineze, ministrul afacerilor ex
terne al Indiei, Baliram Bhagat, a 
exprimat speranța că actualele con
vorbiri vor duce la rezultate bune, 
subliniind că o cooperare priete-

Regîmul rasist sud-african 
intensifică represiunile

PRETORIA 5 (Agerpres), — Poli
tia șuțl-africană a blocat principalele 
căi de acces spre Soweto, suburbia 
africană a orașului . Johannesburg, 
După cum afirmă observatori poli
tici din capitala R.S.A.. această ac
țiune constituie o primă măsură din- 
tr-o nouă campanie de represiuni 
pusă la cale de autoritățile de la 
Pretoria împotriva populației africa
ne care militează pentru abolirea 
sistemului de apartheid.

Persecuțiile regimului rasist. de Ia 
Pretoria îndreptate împotriva popu
lației africane majoritare sînt con
damnate de Congresul Național Afri
can (C.N.A.). principala organizație 
de luptă împotriva regimului de 
apartheid. într-un interviu acordat 
ziarului „Cape Times". Oliver Tam- 
bo. președintele C.N.A.. a reafirmat 
hotărîrea. organizației de a continua 
lupta împotriva z sistemului de segre
gare rasială. După cum a menționat 
el. C.N.A. este gata pentru convor
biri cu autoritățile de la Pretoria în 
condițiile eliberării din închisori a 
detinutilor politici, printre care si 
liderul C.N.A.. Nelson Mandela, care 
trebuie să participe la orice dialog.

nească între India și China este în 
interesul celor două țări vecine și 
contribuie la menținerea și consoli
darea păcii în Asia și în lume. La 
rindul său, Liu Shuqing a eviden
țiat dorința Chinei de a dezvolta 
relațiile cu India și a exprimat spe
ranța că ambele părți vor depune 
eforturi pentru soluționarea proble
melor aflate în" discuție.

mumi imamo
® Calm relativ in capitala 
Libanului ® întilnire între 
președintele Egiptului și pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru 

Eliberarea Palestinei
BEIRUT 5 (Agerpres). — In cursul 

zilei de marți, situația s-a menținut 
relativ calmă la Beirut, înregistrîn- 
du-se doar schimburi sporadice de 
focuri de-a lungul liniei care separă 
sectoarele de est și de vest ale capi
talei libaneze.

Pe de altă parte, agențiile Reuter 
și France Presse notează că liderii 
diferitelor grupări libaneze anali
zează proiectul de acord realizat săp- 
tămîna trecută, la Damasc, de repre
zentanții principalelor trei miliții li; 
baneze. Acest acord, menționează 
sursele citate, este conceput să des
chidă calea unei reconcilieri națio
nale în Liban. în cazul în care va fi 
aprobat de toate părțile implicate.

CAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo 
au avut loc marți convorbiri între 
președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat. 
Potrivit unor surse oficiale egiptene 
citate de agenția U.P.I., convorbirile 
au fost „pozitive, constructive și sa
tisfăcătoare".

Convorbirile la nivel înalt egip- 
teano-palestiniene vor fi continuate 
miercuri.

LUXEMBURG 5 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei s-a pro
nunțat din nou pentru convocarea 
unei conferințe internaționale consa
crate situației din Orientul Mijlociu, 
reafirmînd totodată convingerea că 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.) trebuie să participe la 
orice tratative de pace.

Luînd cuvîntul în Parlamentul 
Luxemburgului, unde se află in vi
zită, suveranul hașemit a declarat 
că este imperios necesară convoca
rea unei conferințe internaționale la 
care secretarul general al O.N.U. să 
invite pe cei cinci membri perma
nentă ai Consiliului de Securitate, 
precum și toate părțile implicate. 
„Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, recunoscută de Națiunile 
Unite ca reprezentant legitim al po
porului palestinian, trebuie să fie 
invitată să ia parte la procesul de 
pace", a subliniat suveranul iorda
nian.

în pregătirea întîlnirii sovieto-americane la nivel înalt

Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. l-a primit 
pe secretarul de stat al S.U.A.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Marți, 
Mihail Gorbaciov. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., l-a primit la 
Kremlin pe secretarul de stat al
S. U.A., George Shultz, aflat la 
Moscova într-o vizită de lucru in 
legătură cu pregătirea întîlnirii 
sovieto-americane la nivel înalt, ce 
va avea loc luna aceasta la Geneva. 
Cu acest prilej, informează agenția
T. A.S.S., au fost examinate proble
me referitoare la stadiul actual al 
relațiilor sovieto-americane și ale 
situației Internaționale.

Mihail Gorbaciov a relevat impor
tanța pe care o acordă conducerea 
sovietică țțiitoarei întîlniri sovieto- 
americane de la Geneva, ' apreciind 
că desfășurarea acesteia într-un spi

rit constructiv ar contribui Ia îmbu
nătățirea relațiilor bilaterale, la sta
bilizarea situației din lume. Condu
cătorii U.R.S.S. și S.U.A. ar trebui 
să-și concentreze ■ atenția asupra 
problemelor securității, în primul 
rind a rezolvării sarcinii centrale 
privind neadmiterea cursei înarmă
rilor în Cosmos și încetării ei pe 
Pămînt. M. Gorbaciov a subliniat, de 
asemenea, — precizează agenția 
T.A.S.S. — importanta dorinței re
ciproce de a se reduce pericolul 
militar și încordarea pe plan inter
național.

George Shultz s-a pronunțat pen
tru desfășurarea viitoarei întîlniri la 
nivel înalt într-un spirit constructiv 
și productiv.

Sesiunea Comisiei consultative permanente 
sovieto-americane

GENEVA 5 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S.. la 
Geneva s-au încheiat, marți, lucră
rile sesiunii Comisiei consultative 
permanente comune sovieto-america
ne. organism menit să contribuie la 
.transpunerea în viată a obiectivelor 
si prevederilor Tratatului privind li
mitarea sistemelor de apărare anti- 
rachetă si ale Acordului provizoriu 
cu privire la unele măsuri în dome
niul limitării armamentelor strate
gice ofensive. încheiate între
U.R.S.S. si S.U.A. la 26 mai 1972. 
precum si ale Acordului referitor la

măsurile de reducere a pericolului 
izbucnirii unui război nuclear, docu
ment încheiat între cele două state, 
la 30 septembrie 1971.

★
GENEVA 5 (Agerpres). — Marți, în 

cadrul tratativelor sovieto-america
ne de la Geneva cu privire la ar
mele nucleare și cosmice, a avut loc 
ședința, grupului de lucru care exa
minează problema rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune, rela
tează agenția T.A.S.S.

Apel al mișcării Pugwash privind interzicerea 
experiențelor nucleare

GENEVA 5 (Agerpres). — Miș
carea Pugwash, mișcare internațio
nală a oamenilor de știință pentru 
pace și dezarmare, care reunește 
savanți din Est și Vest, a trimis 
telegrame secretarului genera] al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
șl președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, în care este exprimată

cererea ca reuniunea sovieto-ame- 
ricană la nivel înalt, ce va avea 
loc în perioada 19—20 noiembrie 
la Geneva, să se soldeze cu un 
acord cuprinzător privind interzi
cerea experiențelor nucleare și 
reducerea masivă a arsenalelor 
nucleare, relatează agenția United 
Press International.

CEREMONIE LA MOSCOVA. Cu 
prilejul celei de-a 68-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Moscova a avut loc, 
marți, ceremonia dezvelirii unui 
monument închinat lui Vladimir 
Ilici Lenin. La festivitatea orga
nizată în „Piața Octombrie" din 
capitala sovietică au participat 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., alți conducă
tori de partid și de stat sovietici.

CONVORBIRI ÎNTRE DELEGA
ȚIILE PARLAMENTARE ALE 
R. P. CHINEZE ȘI R. P. BUL
GARIA, conduse de Chen Pixian, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, și, res
pectiv, Stanko Todorov, președinte
le Adunării Populare, au avut loc 
Ia Beijing, Evidențiind dezvoltarea 
din ultimii ani a schimburilor eco
nomice, comerciale, tehnico-științi- 
fice, culturale și pe alte planuri 
dintre cele două țări, participants 
la convorbiri s-au pronunțat pen
tru extinderea contactelor dintre 
forurile legislative din Bulgaria și 
China.

INTÎLNIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Vidoie Jarkovici, a avut convorbiri 
cu președintele Frontului Demo
cratic Revoluționar din Salvador 
(F.D.R.), Guillermo Ungo, aflat în 
vizită în R.S,F. Iugoslavia. Au fost 
exprimate sprijinul, și solidarita
tea Uniunii . Comuniștilor din Iu
goslavia cu procesele revoluționare 
din Salvador, precum și cu efortu-

rile F.D.R. pentru reluarea nego
cierilor cu guvernul condus de 
Napoleon Duarte.

ÎNVESTITURA. Noul președinte 
al Tanzaniei, All Hassan Mwinyi, 
a depus marți jurămîntul.’" El a 
fost ales în cadrul scrutinului pre
zidențial, desfășurat luria trecută, 
în favoarea sa fiind exprimate 92 
la sută din voturi. Hassan Mwinyi 
11 înlocuiește în această funcție pe 
Julius' Nyerere, care a demisionat 
din motive de sănătate, tntr-o 
cuvîntare rostită cu prilejul înves
titurii, fostul președinte Nyerere a 
cerut tanzanienilor să-l sprijine pe 
actualul șef al statului.

RATIFICARE. Parlamentul Gre
ciei a aprobat luni proiectul de 
lege reprezentînd ratificarea aderă
rii Spaniei și Portugaliei la Piața 
comună. în favoarea acestei iniția
tive au votat atît deputății PASOK 
(partid de guvernămînt, majoritar 
în parlament), cit și cei ai parti
dului de opoziție, Noua Democrație.

PLENARĂ. La Guayaquil a 
avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Ecuador. Raportul privind situația 
internă și internațională a fost

prezentat de secretarul general al 
partidului. Rene Mange Mosquera.

TRATATIVE. La Nairobi au fost 
reluata lucrările celei de-a 4-a 
runde a convorbirilor de pace 
dintre reprezentanți ai guvernului 
ugandez și ai Armatei Naționale 
de Rezistentă, principala mișcare 
de opoziție din țară. Convorbirile 
au fost aminate de joia trecută 
pentru a permite unui comitet mixt 
să formuleze punctele unui acord 
între guvern și această mișcare de 
opoziție.

REUNIUNE A.E.L.S. La Ge
neva au Început lucrările Consiliu
lui ministerial al Asociației Eu
ropene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.). Participanții dezbat pro
bleme privind evoluția situației 
economice din țările membre ale 
A.E.L.S. și perspectivele noii run
de de negocieri comerciale multila
terale în cadrul G.A.T.T. Vor fi 
abordate consecințele ieșirii din 
organizație a Portugaliei, care va 
face parte anul viitor din C.E.E. 
Prin ieșirea Portugaliei. A.E.L.S. 
va avea numai șase membri: Aus
tria. Elveția, Suedia, Norvegia, 
Finlanda și Islanda.

consfătuire în probleme
le SĂNĂTĂȚII. La Colombo s-au 
deschis lucrările unei consfătuiri a 
miniștrilor sănătății din țările Asiei 
de Șud-Est membre ale Organiza
ției Mondiale a Sănătății (O.M.S.). 
Consfătuirea a fost deschisă de 
Halfdan Mahler, director general 
al O.M.S.. care a exprimat îngri
jorarea opiniei publice în legătură 
cu creșterea pericolului izbucnirii 
unui război nuclear. Programul 
O.M.S. „Sănătate pentru toți" va 
putea fi înfăptuit doar în condițiile 
eliminării pericolului unui război 
nuclear si a inechităților economice 
și sociale,, a subliniat ’ directorul 
general al O.M.S.

PROGRAMUL „EUREKA". La 
Hanovra s-au deschis lucrările 
unei conferințe de două zile con
sacrate programului vest-european 
de cercetări tehnologice „Eureka". 
La reuniune participă miniștrii a- 
facerilor externe și ai cercetării 
din 18 țări vest-europene. Printre 
punctele principale înscrise pe a- 
genda lucrărilor conferinței se nu
mără finanțarea programului, de
finirea unei „Carte Eureka" și con
venirea unor proiecte de cerce
tare industrială.

INUNDAȚII IN FILIPINE. In 
urma inundațiilor care au lovit săp
tămina trecută 19 sate filipineze din 
insula Mindanao. 52 persoane si-au 
pierdut viata si 15 au fost date dis
părute, s-a anunțat la Manila. Se 
precizează că ploile torențiale au 
cauzat distrugerea a 10 000 de locu
ințe.

AMFITEATRELE
CONSTRUCȚIEI

ÎNSEMNĂRI DIN U.R.S.S.
Din Moscova plecasem chiar la 

miezul nopții, pe o ploaie măruntă 
și rece, de toamnă precoce, care-și 
cerea insistent drepturile ca un 
creditor nerăbdător. Trecuseră, 
poate, vreo patru ceasuri de cind 
uriașa săgeată argintie țintită spre 
inima Asiei mă purta spre lumea 
lui Soare-Răsare, și totuși flacăra 
lui arzătoare întîrzia să apară. 
St.rîns tot lingă hublou, căiutam să 
disting contururile Stepei Flămîn- 
de pe unde-si rostise cîndva cînte- 
cul nocturn păstorul rătăcitor al 
lui Leopardi. Un freamăt de 
memorie mi-a readus brusc litania 
sa șoptită și, preț de o clipă, în
trebările lui au fost și întrebările 
mele : „Ce faci tu, lună-n cer ? Ce 
faci, o, spune-mi, / blind liniștită 
lună ? / Ieși în amurg și luneci / 
deșertul contemplînd ; apoi te-ntu- 
heci...“. Dar tot atît de brusc cu
lorile s-au schimbat frenetic ; ne
grul a devenit vinețiu, apoi sîn- 
geriu ca o mare incendiată în zori 
și, deodată, la lumina unei explo
zii de roșu și albastru, am văzut 
Orașul. Mă așteptam să descopăr 
o cetate din poveștile Asiei, o pă
dure de minarete, de pilaștri în
floriți cu dalta, pe lingă care se 
strecoară o mulțime forfotitoare și 
am dat. dimpotrivă, de o metropo
lă trasată cu rigla și compasul. 
Alma Ata e o capitală tînără, o 
replică modernă a munților de 
alături. Askar Nurmanov. ziaristul 
kazah care avea să fie ciceronele 
meu timp de trei zile, apoi alți in
terlocutori m-au făcut, să întrevăd, 
în puține cuvinte, istoria localității, 
în bună limbă românească. Alma 
Ata înseamnă „Tatăl merelor" și, 
intr-adevăr, aici merii dau fructe 
mari cit capul de copil. Munții 
Tian-Șan. uriașele piramide albe 
din preajmă, opresc vinturile reci 
și — tot datorită lor — deși este 

cald, teribil de cald, aerul nu e 
uscat, înecăcios, arborii . cresc 
înalți, de un verde luxuriant, dînd 
o culoare aparte peisajului capita
lei kazahe. Metropola de azi e, cum 
spuneam, de dată recentă. Acum 
un secol și ceva, pe ruinele vechiu
lui caravanserai Almaty, se înălța 
Vemy, un orășel cu străzi nepava
te, impracticabile primăvara și 
toamna, datorită noroaielor grele. 
Seara, unele erau luminate slab, cu 
cîteva lămpi de kerosen, plasate 
îndeosebi în jurul închisorii și al 
casei guvernatorului. în 1921, Verny 
își relua vechiul nume, ușor mo
dernizat în Alma Ata. iar în 1929 
devenea capitala celei de a doua 
republici — în ordinea mărimii — 
din Uniunea Sovietică.

Pe un teren greu încercat de cu
tremure s-au construit clădiri înal
te, capabile să reziste chiar și unui 
seism de gradul 9, s-au trasat bu
levarde largi, flancate de imobile 
unicat. Pe o colină domoală e pla
sat unul dintre cele mai noi, uria
șul Palat al pionierilor, darul re
publicii pentru copiii săi. împreună 
cu Narimbek Bocaev, directorul pa
latului, cutreier cîteva din cele 38 
de săli mari. Pilaștrii uneia erau 
trei lotuși simbolici, cu petale 
uriașe, îndreptate spre un soare 
fantast. Aflu apoi că pe scena tur
nantă a sălii de teatru, mașinile 
cu actori pot intra direct si mă 
gindesc că, cine știe, acesta e un 
fel de a arăta că viața modernă 
își poate impune tumultul chiar și 
în spațiul, celei mai stricte conven
ții. De ce n-as mărturisi totuși că, 
neavind ochiul familiarizat cu di
mensiunile urieșescului, m-am sim
țit la largul meu îndeosebi în sala 
micilor creatori ? Macarale, excava
toare, o rampă de lansare și un 
radar miniatural reprezentînd Ka- 
zahstanul cosmic (Baikonurul lui 

Gagarin e pe teritoriul republicii 1), 
moduluri lunare erau recreate la 
scară mică, iar undeva într-un colț 
(copiii sînt pretutindeni aceiași), 
Nastea Kazakova, elevă în clasa a 
Vil-a a Școlii nr. 51, picta cu mult 
galben și verde întîlnirea dintre 
vulpea și Micul prinț ai lui Exu- 
pery. De omenie, de candoare, de 
pacea visului e nevoie pretutin
deni 1 Probabil că această pace au 
visat-o și ostașii kazahi ai lui Pan
filov, ce au oprit naziștii la por
țile Moscovei. Un monument gi
gantic. ridicat în preajma Muzeului 
de istorie, le eternizează memoria. 
Și același lucru îl face în maiestu
oase volute sonore opera 28, a cărei 
premieră a avut loc în 1981. în 
seara spectacolului, reflectorul a 
luminat fețele putinilor supravie
țuitori din acea mină de vinători de 
tancuri care au preferat să piară 
'decît să se retragă, pentru că în 
spatele lor se afla Moscova.

De aici, de jos. continuînd ver
ticala privirii, ochiul descoperă 
sala Teatrului, tumul, parcă fără 
sfîrșit, al Televiziunii, clădirea 
Academiei de Științe, Sala sportu
rilor, silueta Politehnicii, profilul 
elansat al hotelului „Kazahstan", 
iar -undeva mai departe, la nici 20 
de kilometri, albul intens al mun
ților. Am urcat iute spre ei. Undeva 
sus, sub doi nori albaștri care se 
îndreptau berbecește unul spre 
altul, am găsit „scutul orașului", 
barajul care-1 apără de torenții de 
noroi și piatră. Alma Ata e un dar 
al munților; dar munții, ca și oa
menii, sînt deseori capricioși și în
cearcă să-și ia darurile înapoi. 
Periodic, cu vuiet greu, cele două 
rîuri ale orașului, Almaatinka Mare 
și Almaatinka Mică, nu mai duceau 
spre oraș apa vie, ci torenți ca
tastrofali de piatră. Din cele 60 de 
revărsări stincoase atestate, cu o

Urbanistică modernă la Alma Ata

forță distructivă enormă, produse 
pină in 1966, patru au atins locali
tatea, stingînd vieți și provocînd 
pagube incalculabile. Tentative de 
a opri imensele prăvăliri s-au mai 
făcut. Spre mijlocul anilor '30 s-a 
ridicat un dig care • trebuia să 
devieze curenții devastatori. Supu
să la teribila probă a naturii, lucra
rea n-a rezistat. Și-atunci s-a năs
cut ideea temerară de a ridica un 
baraj mult mai mare cu ajutorul 
exploziilor cu efect dirijat.

La 21 octombrie 1966 pămîntul a 
gemut din străfunduri, iar un nor 
de praf negru a acoperit cerul de 
cleștar. Plasată adînc în inima de 
granit a muntelui, o încărcătură de 
peste 5 000 de tone de exploziv a 
răsturnat în valea rîului Medeo o 
masă stîncoasă cît un imobil de 
70 de etaje. Altă explozie a desă- 
virșit isprava celei dintîi și astfel 
2.5 milioane de tone de granit au 
închis calea viitorului prăpăd. Cînd 
acesta s-a produs, în 1973, stăvila- 
ru] de anrocamente ajunsese la 110 
metri înălțime. Deși Mica ( ! ?) 

Almaatinka a adus — într-o sfor
țare supremă — un torent de noroi 
și piatră ce atingea în zona viiturii 
15 metri înălțime, zăgazul ridicat 
de om a fost de netrecut. Astăzi, 
barajul Medeo, înalt de 150 de 
metri, cu o lungime oe creastă de 
530 de- metri si cu o lărgime la 
bază de 800 de metri, este de ne
cuprins in cuvinte. Stăvilarul poate 
reține acum lava a mai mult de 
trei torenți catastrofali de mări
mea celui din vara lui ’73. Dar, zic 
savanții, cataclisme atît de gigan
tice nu se repetă decît la... 10 000 
de ani. La Alma Ața e deci, pentru 
multă vreme de acum înainte, li
niștea asigurată. încrezători în pu
terea lor, învingătorii muntelui și 
ai apei pregătesc cu migală o nouă 
revanșă asupra naturii. Cîndva, pe 
sub roca dură va trece metroul. 
Ritmul impetuos cu care se con
struiește în ultimii ani la Alma Ata 
e semnul sigur că acest „cîndva" 
denumește un viitor din imediata 
apropiere.

Ioan ADAM

Contacte în problema 
cipriotă

ATENA 5 (Agerpres) — După în
trevederea cu primul ministru grec, 
Andreas Papandreu, președintele 
Ciprului, Spyros Kyprianou, a de
clarat presei că l-a informat pe 
șeful guvernului elen asupra con
vorbirilor sale de Ia New York cu 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar.

La rindul sau, Andreas Papandreu 
a declarat că soluționarea problemei 
cipriote reprezintă o sarcină difici
lă, dar guvernele Greciei și Ciprului 
împărtășesc opinii identice în pri
vința necesității reglementării sale.

Rezultatele alegerilor din Guatemala
Un nou tur de scrutin — la 8 decembrie

CIUDAD DE GUATEMALA 5 (A- 
gerpres). — Tribunalul Suprem Elec
toral din Guatemala a confirmat ne
cesitatea de a se organiza, la 8 de
cembrie, un nou tur de scrutin pre
zidențial în țară, ca urmare a faptu
lui că nici unul dintre candidații la 
funcția, supremă nu a obținut majo
ritatea absolută — relatează agenția 
E.F.E. Candidatul Partidului Demo
crat Creștin, Vinicio Cerezo, dispune

Luptele din Salvador
SAN SALVADOR 5 (Agerpres). - 

în cursul schimburilor de focuri din 
ultimele 48 de ore dintre forțele 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador și trupele trimise împotriva 
lor in departamentul Santa Ana, din 
regiunea de vest a tării, cel puțin 30

Evoluția complexului orbital sovietic
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Cos- 

monauții sovietici Vladimir Vasiutin, 
Viktor Savinîh și Aleksandr Volkov 
își continuă misiunea la bordul 
complexului științific orbital „Sa- 
liut-7" — „Soiuz-T-14“ — „Cosmos- 
1 686", relatează agenția T.A.S.S. Un 
loc important în cadrul activității pe

Reuniunea la nivel înalt 
a statelor din zona Golfului
MASCAT 5 (Agerpres). — Șefii de 

stat sau de guvern din cele șase tșri 
membre ale Consiliului de Coopera
re al Golfului, înțruniți la Mascat, 
au discutat în cursul zilei de marți 
despre căile de lărgire a cooperării 
economice regionale, probleme ale 
securității din zonă, combaterea acte
lor de terorism. Participanții la re
uniunea la nivel înalt a organizației 
din capitala Omanului au abordat, de 
•asemenea, conflictul iraniano-irakian 
în contextul situației din regiune, re
levă agențiile KUNA și Reuter, 

de 39,2 la sută din voturi, îar can
didatul Uniunii Centrului Național, 
Jorge Carpio, situat pe locul doi, 20,7 
la sută. Ceilalți candidați la funcția 
supremă s-au situat mult în urma 
celor clasați pe primele două locuri 
care, de altfel, urmează — potrivit 
comunicării Tribunalului Suprem 
Electoral — să participe Ia cel de-al 
doilea tur de scrutin.

de soldați și-au pierdut viața — 
transmite agenția E.F.E., citind pos
tul de radio „Venceremos". Cele mai 
aprige lupte s-au dat în preajma lo
calității Guarnecia, unde o coloană a 
armatei salvadoriene a fost atacată 
prin surprindere de forțele insur
gente.

orbita circumterestră îl ocupă expe
rimentele legate de cercetarea resur
selor naturale ale Terrei și a mediului 
ambiant. S-au efectuat, de asemenea, 
o serie de observații medicale, urmă- 
rindu-se starea musculaturii cosmo- 
nauților. puțin solicitată în condițiile 
de imponderabilitate.

!
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