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președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

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

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 8 noiembrie, a avut loc ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitelui Politic Executiv a 
analizat RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL 
PLANULUI NATIONAL UNIC DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI IN ANUL 
1986.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că întrea
ga activitate de elaborare a Proiectului de plan 
s-a desfășurat sub îndrumarea directă a secreta
rului general al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, examinîn- 
du-l în mai multe etape, a orientat lucrările de 
fundamentare a acestuia în direcțiile determinante 
pentru progresul dinamic al economiei naționale 
și înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului 
al Xlll-lea al P.C.R. privind dezvoltarea economi- 
co-socială a țării in perioada 1986-1990.

Proiectul de plan pe 1986 - primul an al viito
rului cincinal - prevede continuarea procesului de 
dezvoltare intensivă a industriei, agriculturii, a 
celorlalte ramuri ale economiei naționale, lărgirea 
bazei energetice și de materii prime, mobilizarea 
mai puternică a tuturor resurselor existente, ridi
carea substanțială a gradului de valorificare a 
materiilor prime, materialelor, combustibililor și 
energiei electrice, îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, diminuarea consumurilor 
și a cheltuielilor de producție, utilizarea cu maxi
mum de randament a fondurilor de investiții, 
sporirea mai accentuată a productivității muncii, 
extinderea exporturilor și reducerea importurilor, 
creșterea susținută a eficienței economice, întă
rirea autoconducerii și autogestiunii economico- 
financiare. Proiectul de plan pe 1986 se întemeia
ză pe studiile și programele privind dezvoltarea 
cercetării științifice și extinderea susținută a pro
gresului tehnic în toate sectoarele' economiei. El 
creează, totodată, condiții pentru dezvoltarea co
respunzătoare a bazei materiale a învățămîntului 
și a celorlalte activități social-culturale, ocrotirea 
sănătății, pentru îmbunătățirea organizării terito-

sinteză, să se analizeze cu exigență și răspundere 
modul în care se realizează sarcinile de plan in 
domeniul productivității muncii și să se asigure 
ca, incă in cursul acestei luni, să se introducă o 
ordine desăvîrșită, să se realizeze o îmbunătățire 
radicală a muncii in acest domeniu.

In scopul creșterii mai susținute a productivi
tății muncii, perfecționării organizării și normării 
producției și a muncii, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat un proiect de lege, care, 
cu îmbunătățirile necesare, va fi supus dezbaterii 
publice și apoi aprobării Marii Adunări Na
ționale.

Examinînd RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA 
SI CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR SI AC
TIVITATEA DE METROLOGIE PE TRIMESTRUL TREI 
AL ANULUI 1985, Comitetul Politic Executiv a ho- 
tărît ca problemele cuprinse în acest raport să 
constituie obiectul unei dezbateri aprofundate în 
cadrul guvernului, care trebuie să ia toate măsu
rile ce se impun pentru îmbunătățirea, în con
tinuare, ă activității în acest domeniu. In cadrul 
ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat 
tendințele unor ministere de a depăși consumu
rile de materii prime și materiale, subliniind că 
îmbunătățirea calității produselor trebuie să fie 
asigurată nu prin sporirea acestor consumuri, ci 
prin respectarea riguroasă a lor. Guvernul, mi
nisterele economice, C.S.P.-ul, Ministerul Finanțe
lor vor trebui să ia toate măsurile pentru a se 
asigura încadrarea riguroasă a fiecărei unități de 
producție în consumurile de materii prime și ma
teriale stabilite prin plan și pentru reducerea 
lor în continuare.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de aseme
nea, PROGRAMUL PRIVIND AUTOCONDUCEREA 
SI AUTOAPROVIZIONAREA PENTRU ASIGURAREA 
BUNEI APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI CU PRO
DUSE AGROALIMENTARE SI BUNURI INDUSTRIA
LE DE CONSUM PE PERIOADA 1 OCTOMBRIE 
1985 - 30 SEPTEMBRIE 1986.

Programul reflectă preocuparea constantă a 
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tuturor județelor țării.
S-a apreciat că realizarea prevederilor de plan 

pe anul 1986 va asigura dezvoltarea în continuare 
a forțelor de producție, sporirea avuției naționale 
și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai, 
material și spiritual, al poporului, creșterea gra
dului general de bunăstare și civilizație ai întregii 
țări.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca proiectul 
Planului național unic de dezvoltare economico- 
socială a României in anul 1986 să fie supus dez
baterii Plenarei C.C. al P.C.R.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANU
LUI PRODUCTIVITĂȚII MUNCII IN INDUSTRIA 
REPUBLICANĂ, CONSTRUCTII-MONTAJ SI TRANS
PORTURI, IN PERIOADA 1 IANUARIE - 30 SEP
TEMBRIE 1985. Din datele prezentate rezultă că 
deși nivelul productivității muncii în primele nouă 
luni ale anului a înregistrat o creștere, totuși o 
serie de ministere economice nu au realizat în 
întregime prevederile de plan în acest domeniu. 
Criticînd sever această situație, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut ministerelor economice și organelor de 
sinteză să ia măsuri hotărîte pentru recuperarea, 
în cel mai scurt timp, a răminerilor în urmă in 
acest domeniu și pentru asigurarea tuturor con
dițiilor în vederea creșterii substanțiale a pro
ductivității muncii in toate ramurile economiei 
naționale, la nivelul stabilit prin plan. In mod 
deosebit s-a cerut să se analizeze, în toate 
ramurile, modul cum se aplică acordul global, 
cum se respectă prevederile legale privind 
normarea personalului din unitățile economice, în
tărirea spiritului de răspundere, a ordinii și dis
ciplinei în producție, în organizarea și conducerea 
activității economice din întreprinderi. In legătură 
cu aceste probleme a fost subliniată necesitatea 
ca Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, orga
nele financiar-bancare, C,S.P.-ul și alte organe 
de sinteză să-și îmbunătățească simțitor activita
tea, asigurind respectarea riguroasă, de către 
fiecare minister, centrală industrială și întreprin
dere a tuturor prevederilor și normelor legale pri
vind creșterea productivității muncii și a eficien
ței economice. S-a cerut ca in toate ministerele 
economice, inclusiv în ministerele și organele de

tinuă a bunăstării întregului popor, prevăzînd, în 
acest sens, creșterea desfacerilor și asigurarea 
stocurilor necesare, diversificarea sortimentală și 
îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produ
selor.

Potrivit sarcinilor stabilite, Programul situează In 
centrul atenției sporirea producției agricole, vege
tale și animale, în scopul asigurării unei aprovizio
nări corespunzătoare a populației, a industriei cu 
materii prime și a altor nevoi ale economiei națio
nale. Cantitățile propuse pentru desfacere au fost 
fundamentate pe cerințele Programului de alimen
tație științifică, diferențiate după structura popu
lației și specific local.

Aprovizionarea fiecărui județ și localități se vo 
face pe baza realizării producțiilor planificate și 
respectarea întocmai a prevederilor legii privind 
asigurarea in primul rind a fondului centralizat de 
stat, precum și a fondului județean, răspunderea 
pentru îndeplinirea acestor sarcini și încadrarea 
în cantitățile fixate pentru consumul propriu reve
nind consiliilor populare ca organe ale autocondu- 
cerii teritoriale. In același timp, în vederea îmbu
nătățirii aprovizionării municipiului București și a 
unor centre muncitorești au fost stabilite unitățile 
agricole care au obligația să livreze integral pen
tru aceste localități cantitățile înscrise în Programul 
de autoconducere și autoaprovizionare.

S-a subliniat că înfăptuirea prevederilor Progra
mului impune participarea tuturor oamenilor muncii 
din industrie și agricultură la sporirea producției 
și ridicarea calității acesteia, întărirea răspunderii 
consiliilor populare, a tuturor unităților economice 
in asigurarea bunei aprovizionări a populației, 
contribuind astfel la realizarea hotărîrilor Congresu
lui al Xlll-lea al P.C.R., a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind creșterea nivelului de 
trai al întregului popor, obiectiv fundamental al 
politicii partidului.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca acest 
program să fie supus dezbaterii Plenarei C.C. al 
P.C.R. și, apoi, adoptării de către Marea Adunare 
Națională.

In continuarea ședinței, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU A PREZENTAT O INFORMA- 
RE CU PRIVIRE LA LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII CO- 
MITETULUI POLITIC CONSULTATIV AL STATELOR 
PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA,

AVUT LOC LA SOFIA, IN ZILELE DE 22CARE AU
Șl 23 OCTOMBRIE.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul consfătuirii, modului 
strălucit in care conducătorul partidului și statului 
nostru a prezentat poziția României in problemele 
discutate, subliniind că aceasta corespunde întru 
totul orientărilor stabilite de Congresul al Xlll-lea 
al P.C.R., intereselor și aspirațiilor vitale ale po
porului român, cauzei generale a socialismului, 
destinderii, colaborării și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat in unani
mitate semnarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a Declarației adoptate cu 
prilejul consfătuirii - „Pentru eliminarea perico
lului nuclear și pentru îmbunătățirea radicală a 
situației in Europa, in întreaga lume", document 
ce pune, încă o dată, in evidență marea răs
pundere manifestată de țările participante la 
Tratatul de la Varșovia față de destinele păcii, 
precum și hotărirea lor de a acționa pentru în
lăturarea primejdiei unui război nuclear nimicitor, 
pentru înfăptuirea dezarmării, întărirea securității 
și dezvoltarea colaborării internaționale.

S-a subliniat că România socialistă, prin glasul 
președintelui său, a reafirmat cu putere - și la 
consfătuirea de Ia Sofia - hotărirea poporului 
român, a partidului și statului nostru de a face 
totul și de a conlucra strins cu țările socialiste, 
cu toate statele lumii, cu forțele iubitoare de pace 
de pretutindeni pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor și a se ajunge la inlăturarea armelor nu
cleare de pe Pămînt și pentru prevenirea extin
derii lor in Cosmos, pentru instaurarea unui climat 
de securitate, încredere și largă cooperare pe 
continentul european și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv consideră că este 
necesar să se facă in continuare totul pentru ca, 
la întilnirea din această lună dintre secretarul ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, și președin
tele Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, să 
se aiungă la înțelegeri corespunzătoare care să 
deschidă, calea reducerii și ^eliminării, pînă la 
urmă, a armelor nucleare și a altor arme de 
distrugere în masă. Indiferent de rezultatele în- 
tilnirii, este însă necesar ca, in viitor, să fie in
tensificată lupta popoarelor pentru dezarmare 
nucleară, pentru asigurarea păcii - ca una din 
problemele fundamentale ale epocii noastre.

Comitetul Politic Executiv consideră, de aseme
nea, că trebuie intensificate eforturile pentru a se 
ajunge la reducerea bugetelor militare, care apa
să tot mai greu pe umerii popoarelor, duc Ia am
plificarea cursei înarmărilor și sporesc pericolul 
de război, împiedică dezvoltarea economico-socia- 
lă și ridicarea nivelului de 
muncii.

Comitetul Politic Executiv a 
că trebuie făcut totul pentru 
puternică a colaborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre țările din cadrul C.A.E.R., 
in spiritul hotărîrilor adoptate la consfătuirea 
economică la nivel înalt de anul trecut, pentru 
aplicarea cu fermitate in viață a programelor și 
înțelegerilor de lărgire a conlucrării reciproc 
avantajoase, convenite cu acest prilej - astfel 
incit să se asigure ca fiecare țară socialistă să-și 
satisfacă in condiții tot mai bune necesarul de 
materii prime și energie, de tehnologii moderne, 
in vederea înfăptuirii planurilor și programelor 
dezvoltare economică și socială, 
succes a orînduirii noi, socialiste.

Aprobînd întru totul activitatea 
delegația română la Consfătuirea 
litic Consultativ al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, Comitetul Politic Executiv a 
exorimat convingerea că, acționînd strins unite, 
țările socialiste, toate popoarele lumii, forțele 
progresiste, înaintate, de pretutindeni, pot schimba 
cursul periculos al evenimentelor, pot asigura afir
marea politicii de pace, de dezarmare și colabo
rare internațională, înfăptuirea idealurilor de li
bertate și independență, de progres și bunăstare 
ale tuturor națiunilor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit convocarea 
plenarei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român in zilele de 13-14 noiembrie a.c.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 54 din Constituția Republicii Socialiste România, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează : 
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a doua sesiune a 

celei de-a IX-a legislaturi în ziua de 15 noiembrie 1985, ora 10.
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In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, unele probleme orga
nizatorice și alte probleme ale activității curente 
de partid și de stat.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Termocentralelor - eărbmQ

Este neîndoielnic faptul că pen
tru sporirea producției de cărbune 
s-au făcut și se fac în continuare 
eforturi deosebite. Ponderea căr
bunelui tn balanța energetică a 
economiei naționale a crescut con
siderabil și in mod constant ca 
urmare a măsurilor de maximă 
importantă pe care conducerea 
partidului le-a luat In ultimii ani 
pentru dezvoltarea puternică, prio
ritară a acestui important sector 
al industriei extractive. îndepli
nirea ritmică, integrală a planului 
la producția de cărbune condițio
nează in mod direct, după cum se 
știe, funcționarea marilor termo
centrale ale tării și, prin urmare, 
asigurarea energiei electrice ne
cesare desfășurării normale a ac
tivității economico-sociale. Orice 
dereglare in sistemul de aprovi
zionare cu cărbune a centralelor 
electrice generează, așadar. difi
cultăți în realizarea producției de 
energie electrică. Iată de ce, 
are o importantă cu totul excep
țională înfăptuirea întocmai a mă
surilor stabilite tie conducerea 

... partidului, la. indicația si sub direc
ta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru reali
zarea planului la, producția de căr
bune pe anul 1985.

Este cunoscut faptul că. fn ulti
mul timp, nivelul producției de 
cărbune a crescut si s-au asigurat 

^termocentralelor stocuri mai mari

de bii'Fiă:
pentru sezonul rece. Totuși, rezul
tatele obținute nu se situează încă 
la nivelul sarcinilor prevăzute. Așa, 
de exemplu, in întreprinderile com
binatelor miniere Rovinari și Mb- 
tru s-au înregistrat restante pe 
luna octombrie la producția de lig
nit și, în consecință, termocentra
lele aprovizionate de aceste unități 
au fost nevoite să consume in u- 
nele zile din stocurile asigurate 
pentru sezonul rece.

Așa cum s-a apreciat la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 17 octombrie, în in
dustria extractivă a cărbunelui 
continuă să existe o serie de defi
ciente. îndeosebi în folosirea capa
cităților existente și a forței de 
muncă, motiv pentru care rezulta
tele obținute nu sint pe măsura 
condițiilor, a puternicei baze mate
riale de care dispune acest sector, 
la nivelul cerințelor economiei na
ționale. Se știe că. în ultimii ani. 
unitățile miniere au beneficiat de 
importante fonduri de investiții, 
baza tehnico-materială cunoscind 
o puternică dezvoltare si moderni
zare. -dar- sporurile de producție nu 
se situează la nivelul eforturilor 
făcute.

Fată de situația existentă se Im
pune ca organele si organizațiile 
de partid, cadrele de conducere, 
specialiștii, toti oamenii muncii 
din acest important domeniu să

„Puterea" cărbunelui depinde 
de răspunderea minerilor

în perioada care a trecut din acest 
an. întreprinderea minieră Comă
nești a primit de la unitățile bene
ficiare aproape 2 milioane lei drept 
bonificații pentru calitatea superioa
ră a cărbunelui livrat. Este un fapt 
care demonstrează în mod convingă
tor că minerii de pe Valea Trotu- 
sului se preocupă "ătit de extragerea 
si livrarea către 
unor cantităti 
sporite de cărbu
ne. cit si de îm
bunătățirea per
manentă a cali
tății acestuia. în 
această privință, 
inginerul-șef ai 
întreprinderii. Ion 
furnizat cîteva argumente suplimen
tare : de exemplu, puterea calorică a 
cărbunelui din sortimentul 0.40 mm a 
sporit in această perioadă cu 143 kcal/ 
kg fată de plan-, iar la sortimentul 
40—300 mm cu 70 kcal/kg. Din sec
toarele de exploatare Asău. Lumina, 
Rafira. Leorda a fost livrat cărbune 
cu o putere calorică mai mare cu 
600—800 kcal/kg fată de prevederi.

Sintetizind. în cele 10 luni care au 
trecut din acest an. întreprinderea 
minieră din Comănești a înregistrat 
un spor mediu de putere calorică 
echivalind cu o cantitate suplimen
tară de 7 000 tone de cărbune. Ce 
înseamnă aceasta centru economia 
națională ? Calculele arată că termo-

termocentrale a

Lfi ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ COMĂNEȘTI

Cristolovean. ne-a

calitate /
eforturile. să acțio- 
de răspundere revo- 
perseverentă și cxi- 

creșterea indicilor

tși intensifice 
neze cu spirit 
Iuționar, cu 
gență pentru 
de folosire a capacităților si utila
jelor existente, 
perfecționare a 
extracții.

Există aproape 
carbonifer experiențe bune 
demonstrează că atunci cind 
acționează cu toată 
cu înaltă pricepere si dăruire, cind 
există deplină ordine si disciplină 
la fiecare loc de muncă, se obțin 
producții mari de cărbune, chiar 
peste prevederile planului. Iată un 
argument care pledează pentru 
extinderea experienței bune de la 
Combinatul minier Ploiești, de la 
întreprinderile miniere Voivozi. 
Sălaj. Comănești și' altele, unde 
s-au extras suplimentar Impor
tante cantităti de cărbune de bună 
calitate. Din experiența acestor 
unități rezultă că, pretutindeni, 
trebuie să se ia măsuri pentru îm
bunătățirea asistentei tehnice cu 

. cei mai buni specialist! în toate 
schimburile si ne întregul flux 
tehnologic, astfel incit utilajele de 
mare complexitate din cariere șl 
din subteran să funcționeze con
tinuu. fără ' întrerupere si în felul 
acesta să se livreze termocentrale
lor cantități de cărbune tot 
mari și de calitate superioară.'

pentru continua 
tehnologiilor do

în flecare bazin 
care 

se 
răspunderea.

mal
1

centralele beneficiare au avut posi
bilitatea să producă in plus, cu 
aceeași cantitate de cărbune, circa 
3.5 milioane kWh energie electrică.

— Aceste bune rezultate — ne-a 
spus inginerul-șef al întreprinderii 
— se datoresc în primul rind apli
cării ^riguroase a întregului program 
de măsuri tehnice si organizatorice 
stabilite. Mă refer atit la măsurile 
_ _________' care vizează pro

movarea unor teh
nologii noi. avan
sate. de exploa
tare si transport 
al cărbunelui, cit 
și -la cele referi
toare la continua 

perfecționare a organizării muncii. în
tărirea ordinii si disciplinei în toate 
formațiile de lucru. Cadrele tehnico- 
ingineresti din conducerile minei si 
sectoarelor au fos.t repartizate pe 
brigăzi si locuri de muncă, răspun- 
zînd direct de buna desfășurare a 
procesului tehnologic, de îndeplinirea 
planului fizic și de creștere a cali
tății cărbunelui.

Hărnicia, buna pregătire profesio
nală a minerilor din Valea Trotușu- 
lui sint probate zi de zi prin indicii 
tot mai inalti atinși în folosirea uti
lajelor de care dispun, prin creșterea

Dialogurile 
păcii \

La zece ani după tragedia Hi
roshimei, o tinără fată cădea 
grav bolnavă, ca victimă tirzia 
a cumplitului bombardament. 
Chinuită și deznădăjduită, ea iși 
aștepta moartea sigură. cind 
cineva, făcindu-i-se milă de su
ferințele ei și vrind să-i îndul
cească sfîrșitul, i-a spus că va 
scăpa teafărâ dacă va reuși să 
facă o mie de cocori din hirtie 
colorată. Era, desigur, una din 
acele minciuni naive și frumoa
se cu care ne iluzionăm bolnavii 
pe patul de moarte.

în disperarea ei, tinără japo
neză s-a legat cu toate puterile 
de acest ultim fir de speranță 
și a început să decupeze hîrtii 
colorate, să le plieze, să le li
pească in formă de cocori călă
tori. Călători, spre ce ? Spre să
nătate, spre vise împlinite... A 
reușit, astfel, să plăsmuiască 
1 300 de cocori. Apoi a murit.

Povestea aceasta tristă, poves-
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Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii

(Continuare in pag. a IlI-a)

tită cu viu grai și tipărită in 
cârti și ziare, a căpătat nimb de 
legendă. Edilii Hiroshimei au 
ridicat in „Parcul păcii" un mo
nument numit „Monumentul ce
lor o mie de cocori". Copii din 
toată țara trimit spre acolo no- 
ianuri de cocori de hirtie colo
rată — cdcori multicolori care, 
împreună cu florile, cuprind, de 
jur-imprejur, soclul de marmu- 

' ră limpede al monumentului. Și, 
adeseori, vizitatorii străini iau 
cu ei spre casă cite o asemenea 
pasăre de hirtie, ca pe o jucărie 
alegorică, sub pavăza unui sim
bol al păcii și al tinereții : 
toare de pace.

Povestea dramatică a 
iradiate de bomba de pe i 

Hiroshimei mi-a revenit 
minte in acest mijloc de toamnă, 
cind se împlinesc patru decenii 
de la bombardament. Cu zece ani 
in .urmă, prin primăvara lui 1975, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vi- 
zitind Japonia, aducea in „Tara 
Soarelui Răsare“\ mesajul de 
pace al neamului românesc, cu 
simbolurile lui specifice : pli
nea și sarea poveștilor popu
lare. buna pace din poemul lui 
Eminescu,' Pasărea măiastră de 
sub dalta lui Brâncuși, Ciocir- 
lia din rapsodia enesciană. Sim
boluri, și ele, ale păcii, ca ramul 
de măslin grecesc, simfonia 
beethoveniană sau Porumbelul 
păcii filfiind spre eternitate de 
sub penelul lui Picasso. încap, 
oare. între asemenea simboluri 
artistice geniale, strivitoare, co
corii de hirtie fragilă și de de
sen naiv ai fetei din 
Desigur că da. și 
mare încărcătură 
așa cum poate că a

• reportaje • însemnări •
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Viitorul orașului-de pe planșetă

Deunăzi, treceam
prin cartierul gălătean Ți- 
glina III, mi-a venit in 
minte o întimplare. Despre 
ea, ziarul nostru a relatat 
în urmă cu zece ani. Un 
cetățean din Galati a pri
mit o scrisoare din străi
nătate. Pe plic nu era men
ționat numele orașului, ci... 
doar cartierul — Tiglina — 
Și 
de 
de 
Ei 
ză

țara. România. Alături 
numele destinatarului, 
bloc, și de apartament, 
bine, scrisoarea in cau- 
a ajuns la destinație !... 

Pentru că Țiglina. aseme
nea multor mari 
muncitorești din 
rate orașe ale 
pășit de mult 
simplu cvartal 
Ea a devenit

cartiere 
nenumă- 

țării. a de- 
conditia de 
de locuințe, 

adevărată

emblemă a noului tn ofen
siva edilitară. Carte de vi
zită — una din multiplele 
cărți de vizită, la indemina 
oricui dorește să cunoască 
„pe viu" cum se materia
lizează in România grija 
față de oameni.

Așadar, cutreierăm car
tierul Tiglina III din Ga
lați. Mai exact, începem 
din Micro 17, la blocul G-4 
A, aflat în construcție. 
Blocul se ridică din pa
nouri
Urcăm la primul etaj ur- 
mindu-1 in drumurile sale 
pe inginerul Nicolae Ichim, 
șeful brigăzii complexe nr. 
1 de construcții-montaj Ga
lați.

Cerem relații, discutăm 
aprins cind o tinără, aproa-

mari, prefabricate.

pe o fetită, ne roagă să ne 
găsim alt ioc de,„ conver
sație. „Fetita" se numește 
Stăncuta Grecu, virsta 22 
de ani, este căsătorită, are 
și bucuria unui copil de un 
an și jumătate. Aici, în 
bloc, se află cu probleme 
de serviciu : este sudoriță...

— V-au cam dat sudorii 
la o parte, 11 stîrnim pe 
meșterul dulgher Nicolae 
Boboc, șef de formație, 
aflat și el, cu treburi, prin 
preajmă.

— Cit 
cred să 
vine și 
tepat al
vărat, nu mai e ca înain
te, pentru că și meseria 
asta se schimbă de la zi la

vom trăi noi, nu 
dispară dulgheria, 
răspunsul cam în- 
meșterului. E ade

zl. deci trebuie să fie În
vățată mereu...

Deci, față-n față cu Ni
colae Boboc. Notăm acolo, 
în frenetica desfășurare de 
forțe pentru prezentul și 
viitorul edilitar al Galatiu
lui, cîteva din gîndurile 
sale :

— Sint foarte bucuros ori 
de cite ori termin un bloc. 
Iar bucurii sint tot mai 
multe fiindcă acum 
struim repede. La 
opt zile, ridicăm un 
cinci niveluri. Nu 
am pus un pariu cu șeful 
brigăzii complexe că-1 
scoatem chiar in șapte zile. 
Vine șeful —noi eram la 
parter — și mă-ntreabă : 
„Cind îl terminați ?“ Noi : 
„Simbăta viitoare". „Dacă-1

le con- 
fiecare 
bloc cu 
demult

dați(gata In șapte zile aveți 
de la mine...". Nu spun pe 
ce-am făcut pariu, că tot 
nu s-a ținut de cuvînt. 
Dar... important e că l-am 
construit in termenul de 
șapte zile.

...Secvențe de viață din- 
tr-o baracă. EMe așteptat 
betonul care întîrzie. S-a

luat legătura cu statia, cel 
de acolo au unele proble
me, dar... Dar promit că-1 
vor trimite cit de curind.

— Evident, ne-ar plăcea 
să meargă toate ca pe roa
te, e de părere șeful brigă
zii. Dar nici cind nu merg 
nu trebuie să te lași. Tre
buie necontenit să cauți so

luții. Cine lucrează in con
strucții știe că munca aici 
nu-i una dintre cele mai 
ușoare. Eu, acum vreo 30 
de ani, am luat-o cu blocu
rile din centrul Galațiului...

Reporterul este tentat să 
facă o paranteză. în vara 
lui 1956, un confrate de la 
ziarul local scria entuziast:

centrul orașului au 
început lucrările pentru 
amenajarea unui mare șan
tier. Aici se vor ■ construi 
5 blocuri, cu cite trei etaje

Dan PLAESU
corespondentul „Scinteii"

(Continuare îți pag. a Il-a)

iubi-
fetei 
cerul

In

Hiroshima? 
incă cu o 

emoțională, 
mai avut-o

Al. ANDRITOW
(Continuare în pag. a IV-a)

4



PAGINA 2 SC! NT El A — sîmbătă 9 noiembrie 1985

ADUNĂRI GENERALE ANUALE PENTRU DĂRI OE SEAMĂ IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

Profunzimea criticii și autocriticii 
-dovpdd a maturității politice

Permanenta 
autodepășire

Adunarea generală anuală de dare 
de seamă a organizației de bază 
montaj II (cu un efectiv de 72 mem
bri de partid), din cadrul întreprin
derii de utilaje Alba Iulia, a început 
exact în primul minut al orei cind 
a fost convocată. Desfășurarea ei a 
avut însă ' atit un prolog, cit și un 
epilog.

Prologul. Venind in unitate cu 
rnulț timp înainte de începerea adu
nării generale, tovarășul Vasile Pur- 
dea, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, și-a propus o... 
predocumentare în secțiile și atelie
rele întreprinderii pentru a cunoaș
te de la sursă unele aspecte legate 
nemijlocit de activitatea comuniști
lor, a colectivului de aici.

în secțiile întreprinderii se discută 
cu gazdele despre acoperirea cu con
tracte, despre promptitudinea reali
zării unor comenzi pentru agricultu
ră sau minerit (unitatea, bine dota
tă tehnic, aparține Ministerului In
dustrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții — n.a.j, despre 
efortul propriu al colectivului de 
a-și replia prompt producția în 
funcție de cerințele urgente, de a 
face tot ceea ce este posibil pentru 
a satisface cerințele beneficiarilor în 
timpul cel mai scurt, cu produse 
care să-i întreacă prin calitate și alte 
performanțe chiar pe constructorii 
de mașini consacrați în profilul res
pectiv. „Am primit o comandă de la 
mina Lupeni pentru un transportor 
— spune directorul întreprinderii, 
Ing. Zatoschi Alfred. Despre ce-am 
făcut, cum ne-am organizat, cum 
ne-am descurcat s-ar putea spune 
multe. Important este că minerii de 
la Lupeni vor primi transportorul 
chiar in zilele următoare și sîntem 
siguri că vor fi mulțumiți de calita
tea Iui".

Drumul prin secțiile unității con
tinuă. La un moment dat, tovarășul 
Purdea le spune gazdelor : „Secțiile, 
atelierele voastre lucesc de curățe
nie". „Așa este normal să arate în
treprinderea tot timpul" —. răspunde 
tovarășul Petru Năsui, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere. Se sugerează trecerea și pe la 
locul unde se adună tot ceea ce re
zultă de la, curățenia locurilor de 
muncă. Gazdele ajung să fie puse 
astfel față în față cu o realitate ne
plăcută : la groapa de gunoi se 
descoperă cu stupoare ghemotoace 
de șpan, bare de metal, cartoane, 
toate amestecate de-a valma cu. mo
loz șl zgură. Deși în secții și atelie
re se găsesc conteinere speciale pen
tru colectarea metalelor și materia
lelor refolosibile...

Desfășurarea adunării gene
rale a constituit o bună replică dată 
conținutului monoton, lipsit de ele
mentele de analiză necesare, dar 
abundînd în generalități, al dării de 
seamă șl a oferit, totodată, numeroa
se propuneri judicioase privitoare la 
îmbunătățirea activității politico-or- 
ganizatorice și de producție care să 
completeze spațiile albe ale unul 
proiect de hotărire care, prin cele 
5—6 prevederi ale sale, părea să Ii 
fost mai curînd încropit în grabă de- 
cît elaborat în așa fel incit să se con
stituie într-un program concret de 
muncă, cu termene și responsabili
tăți clar precizate. Comuniștii care 
au luat cuvîntul au dovedit că-și cu
nosc bine îndatoririle lor personale. 
Integrate organic cu cele ale organi
zației de partid în ansamblul ei, că 
știu să disocieze experiența bună de 
neîmpliniri, au un simț lucid, ascu
țit al analizei realităților și necesi
tăților, al întrepătrunderii sarcinilor 
de zi cu zi cu cele de perspectivă,

într-un cuvînt au dovedit că știu ce 
vor. Numitorul comun al dezbateri
lor, cu toată diversitatea probleme
lor abordate, calea aleasă pentru 
analiza tranșantă, fără menajamente 
a muncii desfășurate pe parcursul 
unui an și stabilirea măsurilor cores
punzătoare pentru îmbunătățirea ac
tivității l-a constituit spiritul critic 
și autocritic — un spirit constructiv 
prin fermitatea observațiilor și ju
diciozitatea soluțiilor propuse, prin 
sinceritate.

Și ar mai fi de amintit un fapt cu 
totul remarcabil : în analiza exigen
tă a muncii lor, comuniștii acestei 
organizații de bază s-au referit la ci
fre și date care să ilustreze rezulta
tele bune doar arareori, atunci cind 
au considerat că era absolut necesar 
s-o facă ; au fost supuse. în schimb, 
examinării atente metodele și for
mele muncii de partid folosite in 
scopul atingerii obiectivelor pe care 
și le-au propus, atitudinile.și menta
litățile unora care le ilustrează fidel 
conștiința față de îndeplinirea sarci
nilor profesionale și obștești.

Sint numeroase argumentele care

La întreprinderea 
de utilaje din Alba Iulia

îndreptățesc asemenea aprecieri. Să 
ne referim doar la citeva. După ce 
face aprecierea că biroul organiza
ției de bază a asigurat o mai bună 
întrepătrundere intre activitatea de 
producție și cea politică, considerind 
insă că „activitatea ideologică, cea 
educativă au rămas încă destul de 
sterile", comunistul Cornel Nemeș iși 
expune un punct de vedere clar : 
„Am participat la una din plenarele 
comitetului de partid in care s-a 
vorbit despre necesitatea aplicării 
ferme a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-l’inanciare, pentru a se asigura 
o înaltă rentabilitate și eficiență eco
nomică. Știu că in acest sens avem 
cu toții mari responsabilități, dar 
mie nu mi se cere decit să-mi înde
plinesc îndatoririle profesionale. Cer 
să mi se dea o sarcină ‘ concretă in 
această privință pentru a dovedi că 
eu și fiecare dintre noi avem posi
bilități mai mari decit cele pe care 
le apreciază biroul organizației noas
tre de bază".

Critica este clară, directă și are un 
sens mai larg : biroul organizației de 
bază n-a reușit să cunoască îndea
juns oamenii, disponibilitățile lor, 
are minusuri în aprecierea potenția
lului de care dispune organizația, în 
repartizarea sarcinilor concrete, a 
forțelor ei. Neajunsuri cu efecte ne
mijlocite asupra valorificării depline 
a capacității de a uni și mobiliza 
toate forțele de care ea dispune.

Nu știm cit de fidel au fost repro
duse în prbcesul verbal al adunării 
generale intervențiile maistrului co
munist Florea Buciumam El și-a spus 
părerea că sint încă necorespunzătoa
re îndrumarea și controlul biroului 
organizației de bază asupra activită
ții organizației U.T.C., a grupelor 
sindicale, munca cu nemembrii de 
partid. După care a stăruit asupra 
a două probleme. Prima : „Din cind 
în cind — arăta maistrul — vin in 
mijlocul nostru tovarăși de la comi
tetele județean și municipal de par
tid — mai puțin cei de la sindicate, 
pe care nici măcar nu-i cunoaștem 
— cărora le spunem și ei își notează 
problemele noastre. După ședință, 
cei care și-au notat și au promis să 
acorde sprijin nu mai revin să ne 
spună ce se poate face și ce nu din 
ce am discutat. Iată de ce socotesc

necesar să se stabilească și să se res
pecte ca o regulă cerința ca cei de
semnați să vină din partea forurilor 
locale în mijlocul nostru să revină, 
tot ei, sau altcineva, pentru a ne 
spune cum și-au îndeplinit promisiu
nile". O asemenea sugestie, de fapt 
o critică, vizează chiar stilul și me
todele de muncă ale unor factori 
locali, „atacă" formalismul acestora. 
A doua ; același comunist se în
dreaptă spre directorul întreprinde
rii, participant la adunarea generală 
anuală (de pregătirea șl desfășurarea 
căreia a răspuns ca membru al co
mitetului de partid din întreprinde
re) și critică stadiul pregătirilor de 
iarnă „pe care — spunea el — con
ducerea întreprinderii — pornind de 
la experiența anului trecut — ar fi 
trebuit să le aibă mai mult și mai 
din timp în vedere".

Comunistul Gheorghe Stoica are 
motive de satisfacție. „La produsul 
I.P.R.O.N. — menționa el — au, fost 
depășite dificultățile și acum se 
realizează in cele mai bune condiții. 
La el lucrează comuniștii cu o te
meinică pregătire profesională și po
litică". Vorbitorul are însă în vedere 
și o critică prezentată sub forma 
unei propuneri : „Pentru activitatea 
noastră viitoare ar trebui să ne in
spirăm din exemplul acestei forma
ții de muncă și să asigurăm pregă
tirea profesională a oamenilor nu 
numai la operația pe care o execută, 
în felul acesta vom reuși să nu mai 
aruncăm părțile de metal care „cad" 
de la croirea unor piese".

Alți comuniști, între care loan 
Farkaș, Ștefan Roșu și Ilie Cucue, 
s-au referit la situații concrete, de- 
monstrind convingător că rezervele 
de reducere a consumurilor materi
ale, de gospodărire mai bună a ma
teriilor prime, de eliminare a risi
pei de electrozi și energie electrică 
sint incă mari, că aplicarea unor 
propuneri făcute anterior de comu
niști în scopul valorificării lor n-a 
fost urmărită cu perseverență și fer
mitate de biroul organizației de bază.

Așa au fost dezbaterile în această 
adunare generală : consistente prin 
criticile și sugestiile formulate, 
pline de învățăminte și concluzii 
practice pentru activitatea viitoare.

Epilogul. DuPă terminarea a- 
dunării, privirea ne „cade" pe un 
panou impunător din incinta între
prinderii. Citim angajamentele și, 
alăturat, realizările consemnate lună 
de lună : la producția-marfă, la pro
ducția netă, la producția vîndută și 
încasată, la productivitatea muncii. 
La toți acești indicatori rezultatele 
ilustrează depășirea prevederilor de 
plan. Două rubrici, cele privitoare 
la economiile de energie electrică și 
combustibil, sint însă marcate, lună 
de lună, cu linii orizontale.

Tovarășul Vasile Purdea îi întrea
bă pe directorul întreprinderii și pe 
secretarul comitetului de partid : 
„Cîte întreruperi de energie electr!- 
că ați avut azi, în primul schimb ?“. 
„Șase" — vine prompt răspunsul. 
„Și dacă voi — continuă primul 
secretar al comitetului municipal de 
partid — cunoașteți și simțiți atit de 
bine valoarea energiei electrice, de 
ce treceți cu privirea peste această 
mostră de propagandă vizuală ine
ficientă, care nu spune nimănui 
nimic, despre ceea ce nl se cere tu
turor, adică să economisim drastic 
energia electrică ?“.

Ascultîndu-i, aveam sentimentul 
că adunarea generală Ia care am 
participat nu s-a încheiat, ci con
tinuă.

Constantin MORAJRU

Numeroase și justificate ar fi fost 
motivele de satisfacție pentru comu
niștii din organizația de bază de la 
întreprinderea electrocentrale Rîm- 
nicu Vileea dacă avem în vedere că, 
așa cum s-a subliniat și in darea de 
seamă prezentată în fața adunării 
generale anuale, planul la producția 
de energie electrică pe 10 luni ale 
anului a fost depășit cu 80 milioane 
kWh. Cu toate acestea, nu puține au 
fost observațiile critice și autocriti
ce cu adresă directă, concretă, fie
care dintre ele derivînd dintr-un 
singur aspect : puterea energetică 
redusă, sub capacitatea existentă, pe 
care energetiicienii din centralele 
Lotrului și Oltului o pun la dispozi
ția sistemului energetic național.

O serie de vorbitori, între care in
ginerii Emil Mirzan, Constantin Flo- 
rescu, tehnicianul Pantelimon Bră- 
tucu, economista Iliaria Ileu și alții, 
au insistat cu deosebire asupra ace
lor cauze care au generat pierderi 
de energie electrică în procesul teh
nologic („chiar dacă ne înscriem cu 
însemnate economii la acest capitol" 
— au ținut ei să precizeze), ori asu
pra respectării riguroase a progra
melor de reparații mai ales la hidro- 
agregate, propunind ca aceste lu
crări să fie eșalonate în perioadele 
cind debitele celor două riuri — Lo
tru și Olt — sint mai mici și nu per
mit exploatarea în paralel a tutu
ror turbinelor din fiecare centrală. 
In acest mod, a fost opinia generală 
a comuniștilor, hidrocentralele vor 
putea fi exploatate la întreaga ca
pacitate în perioadele de „virf de 
apă" acumulată în lacuri. De aici 
n-a fost departe ideea ca în afara 
indicatorilor de plan, cunoscuțl bine 
și urmăriți îndeaproape, să se mai 
aibă în vedere și un „indicator in
tern" al organizației de partid, cum 
l-au numit participanții Ia dezbateri. 
Despre ce anume este vorba ? Sim
plu : să se măsoare din punct de ve
dere energetic fiecare metru cub de 
apă in trecerea de la o treaptă la 
alta pe întreaga cascadă de hidro
centrale. Altfel spus, fiecare metru 
cub de apă să fie folosit gospodăreș
te la producerea energiei electrice.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scânteii"

Viitorul orașului-de pe planșetă în realitate
(Urmare din pag. I) te, care să-i confere și mai 

multă personalitate. Și 
fiecare, dintre care două sper să fac măcar o aseme- 
blocuri vor fi terminate 
pină la sfârșitul anului 
1956." Un mare șantier de... 
5 blocuri !... Comparați rit
mul de construcție de 
atunci cu cel de astăzi. 
S-au construit pină acum
— in județ, ponderea cqn- 
stituind-o, totuși, Galațiul
— circa 85 000 apartamente, 
din care circa 75 000 în ul
timii 20 de ani. Practic, 80 
la sută din populația jude
țului s-a mutat în case noi, 
închidem paranteza.

După centru au urmat 
blocurile din cartierul Ți- 
glina, din Mazepa ș.a.m.d. 
Maistrul Solomon Lupu lu
crează acum la blocurile 
din zona „I. C. Frimu". ÎI 
rugăm să-și amintească.

— Am început prin 1982, 
cu blocuri din zona centra
lă, pe la No, Ri, R3, Rs. 
Apoi am trecut în Mazepa, 
la C-uri, G-uri. Au urmat 
sediul ICEPRONAV, Poli
grafia, cămine muncitorești 
in cartierul Aeroport, hote
lul „Turist" din Țiglina,

alte blocuri in Micro 17, 
Micro 13-B, Mazepa II, in
trarea in oraș de pe strada 
Brăilei, noile construcții 
ale Universității și multe 
altele. Cit despre ritm... 
Metodele tradiționale au 
fost părăsite, gradul de 
prefabricare atinge 85—99 
la sută, .s-a diminuat mult 
efortul fizic.. .

— Iar viitorul 1
— în viitor văd Galațiul 

un oraș mai mare și mai 
mindru decit este acum. 
Un oraș cu mai multe spa
tii verzi, cu lucrări de ar
hitectură cu totul deosebi-

noastre în grafic cu execu
ția lor. Rezultate bune se 
înregistrează și în sporirea 
productivității- Astfel,, in 
prezent cu 650 de oameni 
se realizează un plan du
blu fată de cel din anul 
1970 cu un efectiv de 1 800 
de oameni.

Despre câștigurile în plan 
urbanistic ale orașului, cu 
arhitectul-șef al municipiu
lui, Păstorel Savu :

— Mai intii și intîi, s-a 
urmărit o satisfacere a ce
rințelor de locuințe într-un 
oraș 
mai mare 
rurgic al 
aflat in plin proces de in
dustrializare. de moderni
zare economică. Așa au 
apărut cartierele Țiglina, 
Mazepa, Dunărea, Aero
port ș.a. A urmat „mobi
larea" importantelor artere 
și legarea intre ele a ma
rilor cartiere. Timp in 
care s-a lucrat la construi
rea frumoaselor blocuri de 
pe străzile Brăilei. Side- 
rurgiștilor, 1 Decembrie, la 
construirea unei suite de 
piețe care unește cartie
rele amintite. In continua
re. atenția s-a mutat spre 
zona Portului. Aici a prins 
contur un nou cartier ; 
apoi, zona Mazepa II, pre
cum și completarea altor 
perimetre deja construite. 
Orașul 
cu noi
care aș

nea lucrare unicat.
Evocarea construcției 

cartierului Dunărea •— un 
adevărat oraș în oraș, a gă
sit in inginerul Nicolae 
Ichim un interlocutor desă
vârșit. A luat cartierul de 
la primul țăruș.

— Pe atunci, se lucra în 
structură glisantă. Erau 
spectaculoase recordurile 
din urmă cu vreo 18 ani, 
cind s-a început cartierul. 
Țin minte o asemenea per
formantă, înregistrată la 
blocul C4, a cărții structură 
am început-o pe 20 octom
brie și am terminat-o pe 
11 noiembrie. Pentru ca in 
ianuarie să-l dăm la cheie. 
Era un bloc cu 11 niveluri, 
pe care l-am terminat în 
trei luni. S-a lucrat iama, 
la minus zece grade, cu 
blocul întreg înfășat în 
folii de polietilenă. Se pu
tea lucra in interior în că
mașă. Cind l-am „dezbră
cat" arăta ca acum... Ulti
mele construcții din car
tierul Dunărea, 
le-am 
a fi numit sef al brigăzii 
complexe nr. 1, au fost ci
nematograful „Dacia" și 
complexul de alimentație 
publică din cartier...

Colectivul pe care-1 con
duce inginerul Ichim nu
mără 650 de oameni Impăr- 
țiți in multe locuri de 
muncă, pe întreaga supra
față a orașului : in Micro 
17. zona „I.C. Frimu", pe 
strada Egalității, in cartie
rul Mazepa II ș.a. In acest ■ timp : 
an brigada are de realizat promenadă. 
1 056 apartamente, fiind amplasare (mascată) a unei 
pină la data documentării magistrale de termoficare.

... pe care 
executat înainte de

1
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■
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care găzduiește cel 
combinat sidc- 
țării. Un oraș

s-a îmbogățit 
edificii, intre 

aminti clădirea 
NAVLOMAR. De aseme
nea, cheiul Dunării repre
zintă el insuși o realizare 
ingenioasă, fiind în același 

zonă pietonală de 
__2L dig și loc de

Plusurile urbanistice ale 
orașului includ deopotrivă 
mari complexe de locuințe, 
edificii culturale, spitali
cești, sportive, rețele de 
tramvai, de apă și de ter
moficare. Discuția cu arhi
tectul-șef al municipiului 
alunecă firesc spre un vii
tor mai apropiat, adică 
spre viitoarele și fi
reștile noi împliniri. Spa
țiile verzi se vor lărgi prin 
Parcul Tineretului din car
tierul Țiglina I. Pentru 
amatorii de sport nautic — 
și cine la Galați nu așpiră 
să devină.....căpitan de băr-
cuță"? — se are în vedere 
un micro-port turistic pen
tru parcarea și repararea 
bărcilor. Evident. în o- 
raș continuă să se con
struiască. In multe zone. 
Reținem în acest sens do
rința arhitecților și a con
structorilor de a ridica în 
centrul Galațiulul obiecti
ve arhitectonice care să 
completeze frumos și in
spirat fondul vechi.

Dorințele și proiectele 
sint multe și ambițioase. 
Nu le-am dezvăluit aici de
cit pe citeva dintre ele. 
Fiindcă printre cei dinții 
care iubesc orașul, ne-am 
convins, sint constructorii 
săi. Cineva ne spune chiar 
că orașul, așa cum arată el 
acum, este o metaforă a 
constructorilor. Pentru că 
edificiile pe care le lasă in 
urmă reprezintă însăși mo
dalitatea 1or de exprimare 
a dragostei pentru oraș. Un 
oraș pe măsura demnității 
și dăruirii oamenilor mun
cii de aici. Un oraș care se 
înnoiește din temelii in 
România socialistă.

INVITAȚIE LA POIANA BRAȘOV
Situată la poalele muntelui Pos

tăvarul, la peste o mie metri al
titudine, intr-un decor natural de 
o rară frumusețe și beneficiind de 
un climat subalpin reconfortant, 
renumita stațiune Poiana Brașov 
reprezintă un loc Ideal de petre
cere â concediului sau a unui sejur 
de citeva zile,1 în orice anotimp al 
anului, fiecare cu pitorescul și far
mecul său aparte. Pentru toți cei 
care preferă această stațiune — și 
numărul lor, atît din țară cit și de 
peste hotare, este de la un an la 
altul mai mare — O.N.T. Carpați 
Brașov anunță că le sînt asigurate 
condiții de cazare, masă și agre
ment dintre cele mai bune. Dispu- 
nind de dotări complexe și moder
ne, intre care pirtii de schi cu di
ferite grade de dificultate, patinoar 
artificial, pirtii pentru săniuș, in
stalații de transport pe cablu, sta
țiunea Poiana Brașov oferă iubito

rilor sporturilor din sezonul rece 
o multitudine de posibilități pentru 
a-și petrece timpul intr-un mod 
cit mai plăcut și sănătos. De aici 
se pot face excursii la Predeal, Si
naia, Bran, Tușnad și in alte zone, 
drumeții montane pe . trasee de 
mare atracție și .frumusețe.

O.N.T. Carpați Brașov aduce la 
cunoștința tuturor celor interesați 
că pot petrece un sejur în stațiu
nea Poiana Brașov pe orice durată, 
la dorința fiecăruia. Cazarea la ho
tel de categoria I A este de 47 lei 
pe zi de persoană, iar masa la 
restaurant — 62 lei pe zi de per
soană. Rezervări de locuri se fac 
atit la dispeceratul stațiunii Poiana 
Brașov, telefon 921/19250, la toate 
oficiile județene de turism din 
țară, precum și prin întreprinde
rea de turism, hoteluri și restau
rante — I.T.H.R. București.

PE TEME CETĂȚENEȘTI: feM EStO
• Tot mai multe unități prestatoare de servicii

— adevărate „unități-etălon“ ® Cind un achizitor de 
sticle goale este încadrat tehnician mecanic • S-a 
reprofilat I.C.R.A.L.-ul pe întreținerea autoturisme
lor ? ® Neînțelegerea unor criterii economice clare 
și degradarea unor servicii utile

Sectorul prestărilor de servicii în
registrează an de an ritmuri ridicate 
de dezvoltare. Și este firesc să. fie 
așa, sporirea ofertei de servicii fiind 
un indiciu de bază al creșterii cali
tății vieții, al Îmbunătățirii condi
țiilor de trai ale populației.

Dar concomitent cu creșterile can
titative. interesează în egală măsură 
calitatea serviciilor prestate. Este 
aspectul la care ne oprim în rîndu- 
rile ce urmează, cu referiri concrete 
la situația din citeva unități auto- 
service din Capitală și din județele 
Brașov si Covasna.

Firme, firme, firme...
Dacă în urmă cu câțiva ani rețeaua 

de ateliere, auto era formată in cea 
mai mare parte din unități ale coo
perației și ale industriei locale,. o 
dată cu dezvoltarea parcului de au
toturisme au apărut firme noi, uni
tăți noi, tot mai moderne, aparți- 
nînd îndeosebi reprezentanței „Da
cia-service". Noile unități s-au dove
dit nu numai utile și binevenite, dar 
s-au constituit și în modele de refe
rință, „unități-etalon", pentru alți 
prestatori de servicii, în special din 
punct de vedere al organizării si al 
nivelului tehnic ridicat.

In mod firesc ar fi trebuit ca 
firmele „clasice" să se alinieze efor
turilor rețelei „Dacia-service", să 
asigure îmbunătățirea gradului de 
dotare al propriilor unități, ridicarea 
calificării meseriașilor pentru a putea 
oferi și ele solicitanților servicii 
de bună calitate. Așa ar fi trebuit. 
In realitate însă...

...în cartierul bucureștean Pante
limon se află reprezentanta „Dacia- 
service", una dintre cele mai 
bune unități de reparat autotu
risme. care se distinge printr-o or
ganizare și dotare superioare, prin
tr-o conducere competentă, unde lu
crează meseriași de înaltă calificare. 
La citeva sute de metri distanță 
aflăm că funcționează o altă unitate 
service-auto. Dacă n-ar fi fost fir
ma de la intrare am fi crezut — 
cind ne-am deplasat acolo — că am 
greșit adresa sau că este o confu
zie la mijloc. Autoservice-ul respec
tiv seamănă mai mult cu un depo

zit de fiare vechi. Un șopron im
provizat adăpostește un maldăr de 
table și resturi metalice, aruncate 
la întîmplare. In acest „decor" il 
întilnim pe șeful de unitate, Lucian 
David. îl întrebăm :

— Unde sint utilajele șl accesorii
le necesare pentru repararea ma
șinilor ?

— Păi, nu prea avem. Ne 
descurcăm cum putem și cu ce 
vedeți. Un ciocan, citeva dălți, citeva 
phei și șurubelnițe... Am cerut să 
fim dotați cu cele necesare, cu un 
cric, cu un cuptor pentru vopsitori e, 
dar cine să ne asculte și, mâi ales, 
să ne ajute ? Unitatea noastră apar
ține de C.A.P. — Pantelimon (da, 
nu-i nici o greșeală : cooperativa a- 
gricolă de producție Pantelimon !) 
și tovarășii sînt ocupați, cum e și 

•firesc, cu problemele agricole.
Poate părea incredibil, dar atît 

referirile la aspectul unității, cit și 
dialogul de mai sus sînt realități 
strict autentice. In Capitală și 
în jurul său — si. cum vom arăta în 
continuare, nu numai aici — au a- 
părut în ultima vreme tot felul de 
firme ale unor „organizatori de ser
vicii" care nu au nimic comun cu 
profilul autoservice-urilor. Lipsite de 
dotare tehnică corespunzătoare, de o 
îndrumare competentă, de specia
liști competenti, respectivele unități 
adăpostesc de fapt mai ales oameni 
slab pregătiți, adeseori din cei dați 
afară pentru diferite abateri de la 
atelierele „Dacia-service" ori ale 
cooperației meșteșugărești. Cum este 
și cazul celor 9 lucrători de la unita
tea din Pantelimon, unde toți mese
riașii — cu o singură excepție — sînt 
la nivelul minim de calificare ! E 
lesne de înțeles ce calitate pot avea 
în aceste condiții serviciile oferite de 
respectiva unitate ! Și este vorba de 
reparații la mijloace de transport, 
unde incompetenta sau neglijența pot 
:avea urmări dintre cele mai grave, 
putîndu-se solda cu pierderi de vieți 
omenești, cu importante pagube ma
teriale.

O situație bizară am întîlnit la 
autpservice-ul din bd. 1 Mai nr. 15, 
tot din Capitală, aparținînd — de 
cine credeți? — de... I.C.R.A.L. Pa
jura ! Da, ați citit bine : I.C.R.A.L., 
adică întreprinderea de construcții și
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și trebuie respectată ca „brățară de aur“
reparații de locuințe. In perioada de 
început a unității, dotarea tehnică 
era mai puțin decit modestă : un e- 
levator (care mai mult stătea defect), 
o trusă de scule, citeva prese, un e- 
lectrocompresor și... cam atît. Perso
nalul "'tehnic era alcătuit din trei 
mecanici cu calificare minimă și un 
altul necalificat, plus un tinichigiu 
de categoria a Il-a. Piese de 
schimb ? Mai nimic. ' Precaritatea 
condițiilor in care își desfășura ac
tivitatea acest atelier era recunoscu
tă chiar și de conducerea întreprin
derii tutelare, numai că aceasta. în 
loc să transforme respectivul atelier 
într-o unitate adecvată specificului 
activității de la I.C.R.A.L. — pentru

Ancheta -?SCÎIlt@îî
pe tema calității 

unor servicii

lntreținețea utilajelor de construcții, 
a instalațiilor sanitare ș.a.. cum pre
vede de altfel autorizația de funcțio
nare — a persistat în menținerea 
acestui autoservice. Și asta, în 
timp ce pentru un robinet defect 
sau o țeavă spartă, locatarii aș
teaptă, nu o dată, mult și bine sosi
rea unui mecanic sau tinichigiu — 
ocupați, după cum se vede, să „vin
dece" bobine de inducție și garnituri 
de chiulase la autoturisme.

Deși in - ultimul timp dotarea 
și organizarea atelierului menționat 
au înregistrat progrese marcante 
(ceea ce este un lucru îmbucurător, 
apreciat de clienți), rămîne totuși de 
neînțeles de ce I.C.R.A.L.-ul nu or
ganizează, în primul rînd, servicii 
mai multe și mai bune din propria 
sferă de activitate, considerind că 
rentabilitatea poate fi asigurată pe 
orice căi și în orice condiții.

Practici... discutabile
Din păcate, practica organizării 

de unități autoservice de către în
treprinderi care nu au nici o legă
tură cu profilul reparațiilor auto 
ne-a fost semnalată și din alte loca
lități ale țării. Bunăoară, în muni
cipiul Brașov, pe lingă reprezenta
tivele unități „Dacia-service", ale 
cooperației meșteșugărești și ale con

siliului popular local, suficiente pen
tru a face față solicitărilor publicu
lui. au fost infiintate 8 (opt) uni
tăți autoservice aparținind de coo
perația de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor (UJECOOP), 
care, in fond, este datoare — prin 
specificul său — să se ocupe de or
ganizarea prestărilor de servicii la 
sate, și nicidecum în orașe.

Desigur, nu firma sub care func
ționează unitățile autoservice are im
portanță în primul rind. Important 
este ca organizatorii lor să fie in 
măsură să asigure servicii de calita
te. Ceea ce nu se intimplă întot
deauna. Un exemplu : cine credeți 
că lucrează la unitatea UJECOOP din 
6tr. Baba Novac nr. 50 din Brașov ? 
Șef, și în același timp meseriaș prin
cipal, este un fost (pină de curind) 
achizitor... de sticle goale ! Ajutoare
le lui : un proaspăt absolvent al unui 
liceu de construcții, plus un practi
cant. Ce calitate pot avea serviciile 
oferite de asemenea „specialiști" po
sesorilor de autoturisme nu e greu 
de presupus.

Este limpede că astfel de unități 
organizate de întreprinderi sau insti
tuții care nu au posibilitățile și com
petența necesare să le doteze, să le 
îndrume și controleze nu fac alt
ceva decît să deschidă ușile ne
cinstei, incorectitudinii, punând în 
pericol starea tehnică a mașinilor 
care le trec pragul. în aceste unități 
lipsește dotarea minimă, se lucrează 
după norme tehnice (uneori și fi
nanciare și de retribuire) ad-hoc, 
fără nici un fel de control (nici teh
nic, nici financiar). Credulii — sau 
cei aflați la ananghie — ies cu repa- 
rații-cirpeli, care reprezintă reale 
pericole pentru securitatea rutieră.

Semnalînd practica nefastă a înfiin
țării unor astfel de autoservice-uri noi 
nu vrem să trecem peste un alt ade
văr. In nu puține din unitățile firme
lor cu tradiție în domeniul reparații
lor auto există încă serioase deficien
te de organizare, care influențează 
negativ calitatea serviciilor prestate. 
Sesizăm în acest sens cazul unor 
unități ale cooperativei „Automecani- 
ca“ din Capitală, unde, deși lucrea
ză meseriași pricepuți, de înaltă ca
lificare, nu sa asigură la nivelul 
necesar condițiile tehnice necesare 
executării,de lucrări corespunzătoa
re. La unități precum cele din „Co- 
lentina", „L. Sălăjan", „Floreasca", 
„Piața Muncii" ș.a. lipsesc sau sînt 
defecte de luni și ani de zile usten
sile dintre cele mai utile: cricuri, 
testere, aparate de controlat jențile, 
de măsurat concentrația antigelului, 
calitatea bujiilor etc. Nici centrele 

de vulcanizare ale aceleiași coope
rative nu sint mai bine dotate, ma
joritatea lor neavînd aparate de e- 
chilibrat roți (in fapt, aparate simple, 
care se produc in țară).

Cine împarte, 
parte-și face

Calitatea serviciilor oferite de uni
tățile autoservice depinde în bună 
măsură și de modul de aprovizio
nare a lor cu piesele de schimb ne
cesare. Cum se realizează această 
aprovizionare în practică ? Vom e- 
xemplifica apelind la datele privind 
județul Covasna, cu precizarea că 
peste tot lucrurile stau aproape 
la fel.

In primele trei trimestre ale a- 
cestui an, cooperația meșteșugărească 
din județul Covasna n-a primit pen
tru cele cinci autoservice-uri ale 
sale nici măcar o piesă de schimb 
(din cele 340 contractate !) pentru 
repararea sistemului de direcție al 
mașinilor „Dacia-1 300“ (rotule infe
rioare și superioare) — în timp 
ce întreprinderea furnizoare IATSA 
Pitești a livrat celor două unități 
ale sale, tot din județul Covasna, 
peste 600 asemenea piese. De altfel, 
la 8 din cele 14 tipuri de piese de 
bază necesare pentru repararea au
toturismelor „Dacia", cooperația 
meșteșugărească din Covasna n-a 
primit nici o bucată din cele con
tractate cu IATSA, în condițiile în 
care aceeași întreprindere a livrat 
unităților sale din Covasna sute 
de bucăți. La celelalte categorii 
de piese, cooperației meșteșugărești 
i-au fost livrate doar 10—20 la sută 
din cantitățile contractate, iar pen
tru unitățile sale IATSA a asigurat 
întregul necesar. Cu alte cuvinte, o- 
norarea contractelor 6-a făcut după 
principiul: cine împarte, parte-și 
face. Principiu care. în cazul de 
față, aduce prejudicii bunei desfășu
rări a activității unităților de servire 
publică.

...Este știut că, prin lege, auto
turismele sînt supuse anual unui 
control de calitate — riguros șl obli
gatoriu ; nu ar fi oare cazul ca unui 
asemenea control 6ă fie supuse și a- 
telierele de reparații auto — de care 
depind, în mare măsură, calitatea șl 
starea tehnică a autoturismelor, 
securitatea circulației pe drumurile 
publice 1
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GLINA - PUNCT IMPORTANT ÎN AMENAJAREA 

COMPLEXĂ A DÎMBOVIȚEI
Cineva spunea că riurile au des

tinul orașelor pe care le străbat. 
Aserțiunea este întru totul valabilă 
și in cazul Dîmboviței. Procesul 
accelerat de dezvoltare și moderni
zare a orașuliii de pe malurile sale, 
care a făcut din București una din 
cele mai impunătoare ctitorii socia
liste, va trezi la o nouă viață riul, 
acum doar un cărăuș al apelor rezi
duale. Un cuprinzător proiect pri
vind amenajarea complexă a Dîm
boviței pe intregul traseu de pe te
ritoriul orașului, conceput din ini
țiativa și in spiritul orientărilor 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se înfăptuiește. începind din acest 
an. Scopul final? Revitalizarea și 
înfrumusețarea Dîmboviței. Reali
zarea unei artere de apă curată. în
cadrarea râului, astfel întinerit, in 
ansamblul arhitectonic al noului 
centru civic, in peisajul în continuă 
înnoire al Capitalei.

Constructorii au si început lucră
rile la acest obiectiv în mai multe 
sectoare. A început decolmatarea 
albiei riului in vederea instalării pe 
fundul apei, intre stăvilarul Ciurel 
si podul Vitan. a unui canal colec
tor casetat, deasupra căruia va 
curge, ferită de poluare, apa lim
pede a Dîmboviței. In zona Ciurel 
se desfășoară lucrări de amenajare 
a Lacului Morii, o mare acumulare 
de apă care va alimenta si regla 
debitul Dîmboviței.

In perioada următoare se des
chide și se inaugurează și șan
tierul de construcție a Stației zo
nale de epurare Glina. Un obiec
tiv de proporții, menit să preia ane
le poluate deversate in Dîmbovița 
si să le aducă la un asemenea grad 
de limpezime incit să asigure mul
tipla lor utilizare : pentru alimen
tarea sistemelor de irigații din ju
rul Bucureștiului si pentru naviga
ția pe Dîmbovița. în aval de podul 
Vitan. pe Argeș si mai departe, 
ne Dunăre. Prin această uzină 
vor trece zilnic două milioane 
metri cubi de apă. Statia va cuprin
de mai multe linii tehnologice, 
avînd fiecare două trepte de epura
re : cea mecanică retine materiile 
grosiere si fine si. totodată, separă 
grăsimile ; cea biologică va asigura 
distrugerea materiilor organice. O 
dată scăpată din decantoare, cură
țată de impurități si adusă la un 
nivel superior de calitate, ana se va 
reîntoarce în albia rîului. Nămolul 
rămas în urma sa va suferi noi 
transformări, la capătul cărora ■ re
zultă produse noi. Apoi, în bazi

nele de fermentare a nămolului, 
comparabile ca dimensiuni cu un 
bloc de 15 etaje, se va obține bio- 
gaz, care se va folosi pentru ne
voile proprii ale stației de epu
rare, cit și de către alți utilizatori 
din zonă. Nămolul rămas după ex
tragerea biogazului este un bun 
tertilizant pentru culturile agricole. 
Costul unui metru cub de apă 
epurată va fi de patru ori mal mic 
în comparație cu cel realizat in uni
tățile de profil din tară. Se va 
adopta un sistem automatizat de 
reglare a proceselor de epurare, 
întrucât valoarea tuturor produse
lor secundare realizate în cadrul 
statiei de epurare se ridică la sume 
importante, noul obiectiv se va 
amortiza într-un termen cit se 
poate de scurt.

Așa cum ne-a fost descrisă de 
șeful de proiect complex, inginerul 
Mihai Iacobescu. de la Institutul de 
cercetare si proiectare pentru siste
matizare. locuințe si gospodărie co
munală — I.S.L.G.C., stația de la 
Glina are numeroase similitudini 
cu o platformă industrială. Compa
rația nu este fortată. deoarece noul 
obiectiv încorporează instalații, 
echipamente si alte dotări ce se re
găsesc in mari si moderne com
plexe industriale : utilaie de ex
ploatare de înalt randament si mare 
capacitate, concepute in tară, apa
ratură de automatizare la nivelul 
tehnicii de virf. tot de fabricație 
românească, sisteme de ridicat, ate
liere de întreținere și reparații, 
laboratoare de analiză, statie pro
prie de alimentare cu apă. centrală 
termică si rețea proprie de trans
port feroviar. întregul flux va fi 
complet automatizat >i dirijat prin 
calculatoare de proces.

Cei care lucrează la înfăptuirea 
acestui proiect se confruntă cu 
noul în cele mai neașteptate ipos
taze. avînd de realizat lucrări cu 
caracter de unicat. La elaborarea 
proiectului concură nu mai nutin 
de 21 de institute de specialitate, 
proiectantul general fiind I.S.L.G.C, 
din cadrul Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare. Execu- 
tantii fac parte din unităti de con
strucții aparținind mai multor mi
nistere. Garanția de reușită in a- 
ceastă vastă întreprindere? Statia 
de epurare pilot, concepută în tară 
Si dată în exploatare cu citiva ani 
în urmă. Ea a furnizat in tot acest 
răstimp parametrii tehnologici de 
dimensionare a viitoarei statii de 
epurare de la Glina.

Gabriela BONBOC
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ÎN INDUSTRIE A

TERMOCENTRALELOR - CĂRBUNE MAI MULT, DE BUNĂ CALITATE!
S-a demonstrat că se poate 

mai mult; acum 
se așteaptă faptele

„Puterea11 cărbunelui depinde 
de răspunderea minerilor

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA ROȘIA

precum ți dru- 
astfel că front/u-

Acțiyitatea colectivului de oameni 
ai muncii de la întreprinderea 
minieră Roșia, din marele bazin car
bonifer al Gorjului, a cunoscut in 
ultima perioadă un evident proces 
de perfecționare. Dovadă nivelul in 
continuă creștere al producției de 
cărbune. Totodată, s-a acordat o 
atenție deosebită îmbunătățirii cali
tății cărbunelui livrat termocentralei 
Rogojelu, a cărui putere calorică a 
ajuns la 1 600 kcal pe kilogram.

— Principalele noastre forțe sînt 
concentrate acum in perimetrul ca
rierei! Roșia-Jiu, care are trei sec
toare de producție — ne spune ing. 
Ion Popescu, directorul tehnic ăl 
unității. Excavațiile au ajuns aici la 
o adincime de circa 80 metri față de 
cota solului, lucrindu-se sub nivelul 
hidrostatic, in structuri cu roci insta
bile, ceea ce creează multe probleme 
in desfășurarea activității. Am luat 
insă o serie de măsuri, ținînd seama 
de specificul zăcămîntului, și am 
creat condiții de 
lucru pentru toa
te oele 9 excava
toare cu rotor din 
dotare. Mai mult 
decît atlt, am a- 
•menajat platfor
me de vehiculare 
și de ripare a 
transportoarelor, 
muri de acces,
rile de lucru sint adecvate tipului de 
utilaje de care dispunem. Ca urmare 
a măsurilor luate, nivelul producției 
de cărbune este in prezent mai mare 
cu 600 000 tone față de aceeași peri
oadă a anului trecut.

Fără îndoială, producțiile tot mai 
bune înregistrate de la o perioadă la 
alta demonstrează că atunci cind 
formațiile de lucru, specialiștii acțio
nează cu competentă și răspundere 
greutățile de orice natură pot fi de
pășite. Comparînd insă rezultatele 
obținute . cu potențialul dotării teh
nice se poate destul de lesne observa 
că mai sint încă mari rezerve neva
lorificate, că minerii de aici,. . în 
frunte cu comuniștii, trebuie să ac
ționeze mai hotărît pentru a asigura 
funcționarea cu indici superiori a 
utilajelor și instalațiilor. Dintr-un 
simplu calcul reiese că, pentru înde
plinirea sarcinilor de plan, excava
toarele de mare capacitate — de pil
dă — trebuie să extragă lunar 
230 000—260 000 mc masă minieră. 
Mergînd mai departe cu calculele 
rezultă că acest vplum de lucrări 
poate fi efectuat în condițiile în care 
un excavator funcționează 12 ore pe 
zi timp de 22 zile pe lună, cu o ca
pacitate orară de 950 mc. Proporțio
nal, situația se prezintă asemănător 
și in cazul excavatoarelor mici. Așa
dar, planul de producție nu este în 
nici un caz prea mare și poate fi 
realizat integral în condițiile exploa
tării normale a utilajelor din dotare.

In realitate însă, departe de a 
atinge aceste niveluri de producție 
prevăzute, Întreprinderea

^trează la zi o restanță de peste 
înregis-

700 000 tone lignit. Și aceasta !n 
situația in care indicele mediu ex
tensiv de folosire a utilajelor este, 
după 10 luni, de 47 la sută.

Nu vom insista acum asupra di
verselor categorii de defecțiuni și 
opriri tehnologice care s-au ivit pe 
fluxul productiv in perioada care a 
trecut de la începutul anului. Cau
zele acestor staționări — așa cum 
s-a arătat deschis în recenta adunare 
generală a oamenilor muncii — au 
fost determinate in principal de lipsa 
unui control riguros din partea con
ducătorilor de formații și a șefilor 
de linii, de pregătirea superficială a 
lucrărilor de ripare, de asecarea și 
drenarea cu' întirziere a apelor, de 
necompletarea la timp a circuitelor 
de transport cu role, razuri și cele
lalte mecanisme de protecție. „Bri
gada pe care o conduc a recuperat 
in Întregime restantele din primul 
trimestru, deși Înregistrăm un indice 
mediu'extensiv de folosire a utila

jelor de numai 55 
la suită — ne-a 
spus comunistul 
Octavian Chio- 
țea, șeful forma
ției de pe exca
vatorul 2 000—03. 
Aceasta ilustrea
ză randamentul 

ridicat a>l utilajelor cu care lu
crăm și deci făptui că, prin Între
ținerea și folosirea lor judicioasă, 
putem să realizăm ritmic sarcinile ce 
ne revin. In ce ne privește, am tras 
Învățămintele necesare și. ca urmare, 
am efectuat revizii și reparații de 
bună calitate, astfel că preconizăm 
să ridicăm indicele extensiv la 65. la 
sută și, pe această bază, să extragem 
suplimentar, pină 
o cantitate de cel 
cărbune".

Pentru folosirea 
a excavatoarelor cu rotor este nece
sar insă ca și furnizorii de piese de 
schimb să se achite la timp de obli
gațiile contractuale pe care le au. Cu 
deosebire, apelul minerilor de aici 
este adresat constructorilor de utilaj 
minier de la întreprinderea meca
nică Timișoara, uzinele „Neptun" 
din Cîmpina și „Cablul românesc" 
din Ploiești, precum și întreprinderii 
„Electroputere" din Craiova, care au 
mari restanțe in livrarea pieselor de 
•chimb.

— Solicităm mai mult sprijin in 11- 
' vrarea promptă și de bună calitate a 
piselor contractate — ne-a spus ing. 
Vasile Chirculescu. director cu pro
ducția al întreprinderii miniere. Co
lectivul nostru este mobilizat și dis
pune în prezent de toate condițiile 
pentru sporirea considerabilă a pro
ducției de cărbune. Vom acționa in 
continuare mai ferm pentru întări
rea ordinii și disciplinei, pentru fo
losirea mai bună a utilajelor, astfel 
încît să livrăm ritmic cantitățile de 
cărbune prevăzute:

Dumitru PRUNĂ.
corespondentul „Scinteii”

la sfîrșitul anului, 
puțin 50 000 tone

cu indici superiori

(Urmare din pag. I)

randamentului in abataje și obținerea 
unor cantități sporite de cărbune de 
calitate superioară. La Vermesti. Lu
mina si Lapoș-Nord. brigăzile de 
mineri conduse de Ion Dascălu. Iosif 
Trifan si Ștefan Costache au extins 
aplicarea metodelor de puscare si 
tăiere selectivă a cărbunelui, de ale
gere a sterilului in abataje si de de
pozitare a lui in spatiile exploatate, 
de preluare a schimbului din 
mers ș.a.

De curînd. din sectorul Lumina a 
pornit o întrecere sub deviza „Cali
tatea cărbunelui — o problemă de 
demnitate si patriotism 1" la care au 
hotărît să participe toate colectivele 
de muncă din celelalte sectoare. Nu 
este insă vorba de o simplă deviză. 
Oamenii tin la prestigiul muncii lor 
si Ia cel al întreprinderii. întrecerea 
este urmărită îndeaproape de comi
tetul sindicatului si stimulată. Stea
gul de „Brigadă a calității" este de
ținut acum de formația condusă de 
brigadierul Constantin Pădureanu din 
sectorul Asău. Dar multe alte bri
găzi. cum sînt cele conduse de 
Gheorghe Damian si Grigore Anghe- 
lache. candidează la titlul de brigadă 
fruntașă.

— Noile măsuri luate de condu
cerea partidului ne mobilizează să 
acționăm cu răspundere sporită pen
tru îndeplinirea exemplară a planu

I. •Fabrica de armături industriale din oțel 
Strehaia are mart restanțe In livrarea pompelor tip 
„Jiu" pentru întreprinderea minieră Căpeni și minele 

IFilipeștii de Pădure și Șotinga. După cum ne-a 
informat inginerul Gheorghe Tănase, de la Combi
natul minier Ploiești, din 47 de pompe cu termen 

Ide livrare in trimestrele I, II și III nu s-au asigurat 
decit 6 bucăți. Intrucit intervențiile făcute la între
prinderea mecanică din Turnu Severin, de care

I aparține fabrica din Strehaia, au rămas, pină acum, 
fără nici un ecou, solicităm pe această cale opinia 
furnizorilor de utilaje.

I* încă din luna mai a acestui an, la cariera de 
extracție la suprafață a cărbunelui de la Huzni- 
cioara, din cadrul întreprinderii miniere Mehedinți, 

| a intrat in producție primul excavator cu rotor de

fabricație românească. Acest utilaj de mare capa
citate nu funcționează insă nici in prezent la 
parametrii proiectați. Cauzele ? După punerea in 
funcțiune a instalațiilor au apărut unele defecțiuni 
la linia de benzi transportoare, Ia mașina de haldat, 
la subansamblele de automatizare. Desigur, in 
acest interval de timp toate defecțiunile puteau fi 
remediate. Numai că furnizorii de utilaje și proiec- 
tanții solicitați să soluționeze aceste probleme nu 
și-au respectat în totalitate angajamentele pe care 
și le-au asumat in fața minerilor de aici. Ce au 
de spus in această privință conducerile Centralei 
industriale de utilaj minier și mașini de ridicat din 
Timișoara și Institutului de cercetare, inginerie, teh
nologie și proiectare minieră pentru lignit din 
Craiova ?

lui la toți indicatorii, pentru a livra 
termocentralelor cantități tot mai 
mari de cărbune si de calitate su
perioară — ne-a spus ing. Nicolae 
Bejan. directorul întreprinderii.

Discutind cu mai multi specialiști 
si mineri am retinut si unele pro
bleme care se cer rezolvate tocmai 
în scopul îmbunătățirii calității pro
ducției. In sectorul de exploatare 
Vermesti. bunăoară, unul dintre cele 
mai mari din întreprindere, unde se 
lucrează in straturi subțiri, procen
tul de steril în cărbune este încă 
mare. Conducerea' întreprinderii, co
mitetul de partid au luat, ce-i drept, 
măsuri menite să determine perfec
ționarea activității si in acest sector. 
Aplicarea acestor măsuri trebuie însă 
urmărită nas cu pas pentru a se ob
ține cit mai rapid efectele scontate 
pe planul întăririi disciplinei., ordi
nii si răspunderii celor care lucrează 
la benzile transportoare în abataje, 
precum si a celor de la banda de 
claubaj. care reprezintă ultimul 
punct de control al cărbunelui înain
te ca acesta să fie depozitat în siloz. 
Se cere, de asemenea, ca. printr-o 
planificare mai judicioasă a extrac
ției de către conducerea întreprinde
rii. să se realizeze o mai bună struc
turare a exploatării straturilor de 
cărbune cu puteri calorice diferite, 
în scopul omogenizării calității căr
bunelui extras si obținerii unei pu
teri medii corespunzătoare.

TEHNICA MODERNĂ DIN DOTARE
— principalul instrument in creșterea 

producției din abataje
în mod firesc, căile și modalitățile 

concrete de acțiune pentru sporirea 
producției de cărbune s-au aflat in 
centrul dezbaterilor din adunarea 
generală a oamenilor muncii de Ia 
Întreprinderea minieră Luipeni. Por
nind de la măsurile stabilite de con
ducerea partidului în vederea creș
terii extracției de cărbune, darea de 
seamă prezentată in adunarea gene
rală și dezbaterile ce au urmat au 
abordat intr-un spirit de înaltă exi
gență, critic și autocritic, problemele 
majore ale producției, insistindu-se 
asupra necesității desfășurării unor 
acțiuni hotărite în vederea realizării 
integrale, zi de zi, decadă de decadă, 
a planului pe lunile noiembrie și 
decembrie și asigurării condițiilor 
tehnice și organizatorice necesare 
pentru îndeplinirea ritmică a pre
vederilor de plan pe anul 1986.

Consiliul oamenilor muncii a supus 
dezbaterii și aprobării adunării gene
rale un plan de extracție Ia cărbune 
cocsiificabil pe anul 1986 mai mare 
cu 250 000 tone față de acest an. 
Cum se poate realiza acest impor
tant spor al producției ? în cadrul 
adunării s-au adus argumente con
vingătoare, bazate pe calcule și fapte 
concrete, in favoarea deciziei unani
me că planul pe 1986 este temeinic 
fundamentat, insistîndu-se asupra 
condițiilor de ordin tehnic și orga
nizatoric ce trebuie asigurate in 
vederea realizării lui integrale.

Cu deosebire, participau ții la dez
bateri s-au referit la modul in care 
au fost folosite utilajele și instalați
ile din dotare șl au conturat diferite 
căi de acțiune pentru înlăturarea 
neajunsurilor și obținerea unor ran
damente mai înalte in abatajele me
canizate. In cuvîntul lor, minerii 
șefi de brigadă Constantin Popa, 
Ion Divirceanu și Samion Rusu, 
șefii de sectoare Mihai Basarab, 

Vincze Csapo și alții au subliniat că 
și in acest an au fost puse in func
țiune mai multe capacități de pro
ducție mecanizate și au . fost aplicate 
noi tehnologii de lucru. Ca urmare, 
in special în sectoarele I și II, s-au 
obținut randamente mult-superioare 
mediei înregistrate pe mină. Dar cu 
toate că pe ansamblul minei s-au 
extras, în 10 luni din acest an, cu 
aproape 120 000 tone mai mult căr
bune decît in aceeași perioadă a 
anului trecut, totuși, în cadrul adu
nării nu s-a manifestat nici o ten
dință de automulțumire. Dovedind o 
înaltă răspundere muncitorească, 
mai mulți vorbitori au adus in discu
ție neajunsurile înregistrate mai ales 
in lunile . de la începutul anului,

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA LUPENI

abaterile de la disoiplina tehnologică 
și faptul că nu s-au acoperit în în
tregime posturile în abataje, acolo 
unde se hotărăște soarta producției.

- Care sînt cerințele de cea mai 
mare' actualitate ? Pentru a se reali
za efectiv creșterea producției de 
cărbune pîna la nivelul planificat, 
este imperios necesar să fie folosite 
la indicii planificați toate complexele 
mecanizate și combinele de înaintare 
și de abataj. în această privință, 
Mihai Blaga, miner șef de brigadă, 
Anton Duban, șef echipă la atelierul 
mecanic, Paul Grasu, adjunct de șef 
de sector, Mircea Suba, șef de sec
tor, și alți vorbitori au făcut o serie 
de propuneri de perfecționări tehnice 
și organizatorice pentru folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor. 
In adunarea generală s-a evidențiat 
că multe brigăzi, printre care cele 
conduse de Constantin Popa, Teodor 
Boncalo, Mihai Blaga și Aurel 
Manda, obțin constant rezultate 
foarte bune lucrlnd cu complexe me
canizate. Brigăzile lor au reușit să 
scurteze cu 16 zile perioada de intro
ducere a unui complex mecanizat în 
abataj și să sporească cu 5 tone pe 
post randamentele de extracție cu 
complexele mecanizate. De aceea, 
așa cum s-a subliniat în cadrul dez
baterilor din adufiare, experiența 
valoroasă a acestor brigăzi trebuie 
larg extinsă, cu atlt mai mult cu cît 
și în acest an în anumite brigăzi nu 
s-au respectat întocmai tehnologiile 
de lucru și programările pentru re
vizii, ceea ce a determinat opriri ne
prevăzute ale unor complexe me
canizate.

Așadar. în cadrul adunării s-a in- 
'sistat.în mod deosebit asupra cerin
ței utilizării la Întreaga capacitate a 

complexelor în abatajele mecanizate 
— care pot asigura cantități sporite 
de cărbune — și s-au propus, pentru 
a fi incluse în programul aprobat de 
adunarea generală, o serie de măsuri 
de ordin tehnic și organizatoric. Dar, 
așa cum au subliniat mai mulți 
vorbitori, este necesar să se mani
feste mai multă exigență în vederea 
eliminării absențelor nemotivate și 
instaurării la toate locurile de mun
că a unui climat de ordine și dis
ciplină desăvirșite in producție. Sint 
multe brigăzi care pot constitui 
exemplu de ordine și disciplină. Dar 
sint și sectoare unde conducătorii 
locurilor de muncă trec cu vederea 
abaterile de la normele disciplinei, 
în această privință, adunarea gene
rală a oamenilor muncii a hotărit 
ca în cadrul grupelor sindicale să se 
poarte discuții serioase cu fiecare 
miner care absentează inemotivat și, 
dacă, nu-și respectă angajamentele, 
să i se desfacă contractul de muncă, 
conform legilor în vigoare.

în cadrul adunării au fost dezbătu
te pe larg și acțiunile ce trebuie în
treprinse pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui extras. Fiindcă, tre
buie spus, in acest an s-a depășit 
cu mai mult de 6 puncte conținutul 
de cenușă prevăzut ia cărbunele 
extras. Fără să mai insiste asupra 
motivelor obișnuite in acest caz, po
trivit cărora mecanizarea masivă a 
extracției cărbunelui nu face posibi
lă selectarea cărbunelui in subteran, 
participanții la dezbateri au accen
tuat necesitatea aplicării cu consec
vență a unor măsuri tehnice și or
ganizatorice bine cunoscute, care ar 
putea contracara efectul extragerii 
unor mase miniere mai mari cu aju
torul combinelor. Este vorba în pri
mul rînd ca, la exploatarea stratu
rilor groase de cărbune, abatajele 
să fie consolidate ou tavane artifi
ciale de rezistență și să se realizeze 
podirea cu plasă dublă. De aseme
nea, la lucrările de deschideri și 
pregătiri, in special in stratul 3 din 
blocul 4, să se aplice deversarea 
separată a cărbunelui de steril.

. In esență, participanții la dezba
teri au apreciat că. prin avansul sub
stanțial atins la lucrările ,de deschi
dere și pregătire a noilor fronturi 
de lucru, prin promovarea largă a 
noilor tehnologii de lucru și aplica
rea unui Însemnat număr de măsuri 
concrete pentru creșterea productivi
tății muncii, prin folosirea completă 
a capacităților dq producție și înca
drarea în indicatorii de calitate, pla
nul pe anul 1986 poate fi realizat în 
întregime, în cele mai bune condiții,’ 
asigurind astfel economiei naționale 
cantități sporite de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

ÎNAGRICULTURÂ

CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICE - PREGĂTITE TEMEINIC PENTRU IARNĂ I
Dolj:

Meșterii constructori 
trebuie să se grăbească

Prin aplicarea prevederilor cuprin
se in programul de măsuri menit să 
ridice agricultura județului Dolj la 
nivelul cerințelor, program coordo
nat nemijlocit de biroul comitetului 
județean de partid, activitatea in 
zootehnie se îmbunătățește. Un ar
gument in această privință îl con
stituie și faptul că, în condițiile 
secetei excesive din acest an, prin 
acțiunile întreprinse s-a asigurat un 
stoc bun de furaje. Pe ,aceeași linie 
se înscrie și măsura luată de comi
tetul județean de partid privind 
modernizarea adăposturilor zooteh
nice. Este vorba, între altele, de 
introducerea în ferme a adăpătorilor 
cu nivel constant care prezintă 
avantajul că au o siguranță mai 
mare în funcționare, asigurind ani
malelor apă la discreție.

Cooperativele agricole din județ 
și-au prevăzut să modernizeze ma
ternități pentru vaci cu o capacitate 
de 150 locuri și creșe cu 580 locuri 
și să introducă alimentarea cu apă 
in sistem cu nivel constant în 1 109 
de grajduri.

Trebuie subliniat că lucrările de 
modernizare a adăposturilor zooteh
nice se realizează și cu sprijinul 
întreprinderilor industriale din ju
deț, în special al celor din orașul 
Craiova. Cum s-a realizat acest lu
cru la C.A.P. Ișalnița ?

„Cooperativa noastră a fost spri
jinită de Combinatul chimic Craiova 
în vederea modernizării adăpostu
rilor pentru animale — ne spune 
inginerul Ion Dascălu, președintele 
C.A.P. Ișalnița. în atelierele combi
natului au fost confecționate adăpă
tori pentru toate cele 8 grajduri. 
Cu forțe proprii am înlocuit tocurile 
de la ușile grajdurilor, am completat 
geamurile, astfel incit sintem bine 
pregătiți pentru iernarea animalelor". 
Adăpători cu nivel constant au fost 

introduse în toate unitățile din con
siliul agroindustrial Șimnic.

împreună cu medicul veterinar 
Gheorghe Saraolu de la direcția 
agricolă județeană am continuat rai
dul nostru prin alte ferme. La ora 
7,30 sintem prezenți în ferma zooteh
nică a C.A.P. Bechet. O formație de 
sudori și lăcătuși condusă de mais
trul Mihai Iota de la stațiunea pen
tru mecanizarea agriculturii din 
localitate monta adăpătorile cu ni
vel constant la grajdul nr. 2. Lucru 
bun. Căutăm să stăm de vorbă și cu 
cineva din conducerea sectorului 
zootehnic. Nu reușim, intrucit la ora 
respectivă nu se afla nimeni din 
partea „beneficiarului" care să su
pravegheze și chiar să dea o mină 
de ajutor la executarea lucrărilor. 
După ora 8.30 au apărut economistul 
fermei și responsabilul bazei fura
jere. Nu era oare nevoie de pre
zenta și sprijinul cadrelor de condu
cere ? Din contră, era absolut ne
cesar. . Spunem aceasta Intrucit 
adăpătorile cu nivel constant au 
fost introduse doar la două 
grajduri din cele cinci existente. 
De asemenea, așa cum aveam să 
constatăm, o parte din flotoarele 
de Ia adăpătorile cu clapetă erau 
defecte, iar la ferestre multe 
geamuri erau sparte. „Noi sintem 
doar șase oameni și trebuie 
să montăm, pină la 15 noiembrie, 
adăpători cu nivel constant în toate 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Bechet, in total 1 698 de 
adăpători — ne spune maistrul Mihai 
Iota. Or, pină la această dată (2 no
iembrie). am montat doar 346 adăpă
tori la două grajduri ale C.A.P. Os- 
troveni și două ale C.A.P. Bechet. 
Nu avem carbid pentru sudură și 
nici ajutor de la lucrătorii din fer
mele zootehnice beneficiare. Fiecare 
fermă are cite un mecanic care ar 

putea să ne dea o mînă de ajutor, 
dar nu o face".

La cooperativa agricolă Ma.lu Mare 
situația se prezintă cu totul altfel. 
Echipa de construcții a unității lucra 
de zor la căptușirea ușilor de la cele 
șase grajduri, instala geamurile și 
văruia interioarele. în schimb, lu
crătorii Trustului de antrepriză ge
nerală construcții industriale Craiova, 
care au contractat incă din luna 
iunie montarea instalațiilor de adă
pare cu nivel constant, se prezenta
seră aici doar să facă act de pre
zență. Nu aveau ce face ? Iarna bate 
la ușă și echipa trustului, condusă 
de Victor Pascu, nu a reușit să mon
teze adăpătorile decît la un grajd. 
„De exemplu. în ziua de 2 noiembrie 
au venit trei oameni pe la ora 7.30 
și au plecat la 9,30" — ne spune
Victoria Rădulescu, președinta C.A.P. 
Malu Mare.

Caras-Severin:

Adăposturi bune și adăposturi 
în așteptarea unor mîini harnice

Timpul favorabil din această 
toamnă a permis zootehniștilor din 
județul Caraș-Severin să facă pregă
tiri temeinice în vederea bunei ier- 
nări a animalelor. Se poate aprecia 
că, în majoritatea fermelor, s-a ac
ționat corespunzător atit în ceea ce 
privește modernizarea și repararea 
grajdurilor, a instalațiilor necesare 
pentru hrănirea și adăparea anima
lelor, cît și pentru asigurarea fu
rajelor în cantitățile și structura pla
nificate. Sint concluzii pe care le-am 
desprins cu ocazia unui raid efectuat 
zilele trecute în mai multe ferme 
zootehnice din județ.

Intre unitățile cu cele mai bune 
rezultate se înscrie asociația econo
mică intercooperatistă de creștere a 
vacilor cu lapte Bozovici. Așa după 
cum am avut posibilitatea să consta
tăm, aici au fost luate din timp 
măsuri pentru buna desfășurare a

Președintele cooperativei agricole 
Sadova. Constantin Păsărică, ne asi
gură că „de miine animalele pot 
intra in stabulație". Dar la o simplă 
analiză rezultă că sectorul zootehnic 
nu este incă pregătit corespunzător : 
montarea adăpătorilor cu nivel con
stant nici nu a început, pe motiv că 
S.M.A. Bechet nu are carbid (deși 
se pare că în Sadova există în 
cadrul Agrocoop-ului o echipă spe
cializată In montarea adăpătorilor 
respective).

Deși, așa cum am constatat, ase
menea situații sint izolate, ele tre
buie grabnic lichidate. Iarna-i 
aproape și peste tot pregătirile pen
tru iernarea animalelor se cer înche
iate cit mai grabnic.

Nicolae BĂBĂLĂU 
corespondentul „Scinteii”

activității din sectorul zootehnic pe 
întreaga perioadă de iarnă. „O aten
ție deosebită am acordat asigurării 
furajelor în cantități indestulătoare 
— ne spune tovarășul Iacob Zaperca, 
directorul unității. Lucrăm în 3 
schimburi la însilozarea nutrețului, 
asigurind un surplus de furaje pen
tru iarnă. Am luat măsuri și pen
tru a crea condiții optime de adă- 
postire a animalelor". Intr-adevăr, 
aici au fost reparate ieslele și aco
perișurile grajdurilor, au fost înlo
cuite geamurile sparte și au fost 
revizuite sistemele de evacuare a 
dejecțiilor. Și în alte unități agricole, 
construcțiile zootehnice au fost pre
gătite temeinic. Merită subliniate 
realizările fermei zootehnice a coo
perativei agricole Zlatita, unitate 
care a livrat întreaga producție de 
lapte prevăzută pentru acest an la 
fondul de stat. „Am efectuat toate 

modernizările la adăposturi — ne 
spune șeful fermei, inginerul Emil 
Vasiu. De asemenea, ăm asigurat 
furajele necesare, depozitind canti
tăți importante de fin și grosiere. 
Pentru completarea 'necesarului de 

• suculente avem aproape 200 tone de 
sfeclă’furajeră". Și la ferma zooteh
nică a cooperativei agricole Caran
sebeș cele trei grajduri noi sînt 
bine pregătite, bucătăria furajeră — 
in stare de funcționare, iar nutrețu
rile asigurate oferă garanția 'desfă
șurării corespunzătoare a activității 
pe timpul iernii.

Sînt unități agricole in care pre
gătirile pentru, iernarea animalelor 
sint mult intirziate. Este vorba, in 
principal, de restante la lucrările de 
modernizare, de reparare și cură
țire a adăposturilor. La acestea se 
adaugă rămîneri in urmă la darea 
in funcțiune a construcțiilor noi. Iată 
citeva cazuri. La cooperativa agricolă 
Bocșa sint mari intirzieri în efec
tuarea modernizărilor la adăposturi. 
Doar un singur grajd este in stadiul 
de a putea fi utilizat. Un altul nou. 
deși terminat, nu poate primi anima
lele pentru că nu s-a realizat insta
lația de evacuare a dejecțiilor. în 
alte cooperative agricole — Berzovia. 
Socol, Bănia — au întirziat nu 
numai lucrările de modernizare, dar 
nu au fost încheiate nici pregătirile, 
simple de altfel, cum sint repararea 
ușilor, ferestrelor sau a ieslelor.

Concomitent cu măsurile ce tre
buie intreprin.se in vederea încheie
rii lucrărilor de modernizare a adă
posturilor sau de reparare a aces
tora, organele de specialitate au 
datoria să asigure grăbirea lucrărilor 
la construcțiile noi. Este vorba, 
între altele, de cele ■ ale asociației 
economice intercooperatiste de creș
tere a vacilor cu lapte Socol. Execu
tantul lucrării — asociația interco
operatistă cu profil industrial Zlavița 
— are datoria să termine grajdurile 
prevăzute a se construi și să le fini
seze pe cele terminate.

Timpul favorabil din aceste zile 
poate și trebuie să fie folosit intens 
pentru pregătirea corespunzătoare a 
adăposturilor zootehnice și intensifi
carea lucrărilor de construcții noi. ,

Ion D. CUCU
corespondentul „Scinteii

Bistrița - Năsăud; „EXPO - ZOO ’85“
Găzduită la Viișoa- 

ra. o așezare compo
nentă a municipiului 
Bistrița, cea cie-a treia 
ediție a Expoziției 
zootehnice a județu
lui Bistrita-Năsăud s-a 
constituit intr-o reu
șită deplină. Și aceas
ta. nu numai prin nu
mărul mare al bovine
lor. ovinelor, porcine
lor si cabalinelor pre
zentate — peste 1 000 
la număr, de valoare 
deosebită? la care s-au 
alăturai animale de 
blană și păsări — cit 
mai ales prin faptul 
că. intre prima si ac
tuala ediție, a treia, 
in intreaga zootehnie 
a județului s-au obți
nut realizări notabile 
atit in ceea ce priveș
te efectivele, cit si 
producțiile obținute.

Practic, este imposi
bil să evidentiezi oe 
toti cei care au adus 
ponderea zootehniei.

mai cu seamă în ac
tualul cincinal, la a- 
proape 60 la sută din 
totalul producției agri
cole a județului. O 
subliniere in plus me
rită cei de la I.A-B. 
Jelna si C.A.P. Bis
trița pentru producții
le mari obținute de la 
vacile cu lapte, cei 
care au realizat la 
bovine indici inalti de 
natalitate, ca si reușita 
lucrătorilor hergheliei 
Beclean. care si-au vă
zut încununate, tot in 
acest an. eforturile 
prin atestarea si recu
noașterea ca rasă a 
calului de tracțiune 
„Semigreu românesc".

Au fost orezenti. de 
asemenea, la acest util 
schimb de experiență 
si numeroși producă
tori individuali, caro 
si-au făcut un titlu de 
mindrie din a valori
fica la fondul de stat 
cantități tot mai mari

de produse: agroali- 
mentare. Am remarcat 
printre ei pe Octavian 
Candale, din’ comuna 
Galații Bistriței, care 
a predat in acest an. 
pină acum, peste 9 000 
litri lapte de vacă. 
Onișor Circu din Bis
trița. care a valorifi
cat carne in sumă de 
mai bine de 85 000 lei. 
pe Toader Păstean, tot 
din Bistrița.: ce a în
casat pentru lină peste 
150 000 lei. sau pe Ilie 
Monda. din Josenii 
Birgăului. cu 40 000 lei 
încasați pentru mierea 
de albine valorificată 
pe bază de contract.

„Expo-zoo ’85“ a o- 
ferit o imagine a ma
rilor posibilități si re
surse de care dispune 
zootehnia în județul 
Bistrita-Năsăud.
Gheorqhe CR1ȘAN 
corespondentul 
„Scinteii”

intreprin.se
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POPORUL ROMÂN a t , A,

- prezență activă în istoria lumii, contribuție 
remarcabilă la îmbogățirea tezaurului umanității
Cslui care se apleacă asupra istoriei româ

nești i se relevă cu torța de netăgăduit a fap
telor adevăful că trecutul nostru național se 
reazemă, ca pe puternice și trainice coloane, pe 
o neostoită și neostenită putere de muncă și 
creație, pe atașament nestrămutat față de pă- 
mîntul strămoșesc, pe voința noastră de a trăi 
liberi, singuri stăpini pe soartă. Atașamentul 
față de glia părintească, față de limba, por
tul și obiceiul străbun, setea de dreptate și 
voința de libertate și unitate au dat români
lor puterea de a se împotrivi oricăror vitregii 
ale vremurilor și nu o dată de a se ridica deasu

pra lor, idealul libertății sociale și naționale in- 
zecindu-le energiile, călindu-le brațele, oțelin- 
du-!e cugetele. Tocmai de aceea, așa cum/ 
sublinia tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, trecu
tul nostru glorios constituie cea mai prețioasa 
moștenire a poporului, cunoașterea luptelor și 
sacrificiilor înaintașilor reprezentind nu numai 
temelia pe care generațiile de astăzi și de mîi- 
ne învață să prețuiască și moi mult cuceririle 
prezentului, ci și izvorul din care ele sorb pu
teri noi spre a purta mai departe, cu cinste ți 
demnitate, făclia celor ce ne-au premers.

Istoria patriei pune în lumină faptul că po

porul român o fost mereu în aceste părți de 
lume un factor de progres și civilizație, care a 
marcat printr-o contribuție distinctă, originală, 
de mare preț, evoluția umanității, avind un 
aport substanțial Io dezvoltarea tezaurului de 
valori materiale și spirituale al omenirii. Re
levării acestei marcante contribuții românești la 
progresul social-istoric, la dezvoltarea istorică 
mondială îl este consacrată dezbaterea de față. 
Participă prof. univ. dr. Dumitru Almaș și cer
cetătorii științifici dr. Florin Constantiniu și An
drei Busuioceanu, de la Institutul de istorie 
„Nicolae lorga".

MESAJUL ÎNALT AL ISTORIEI ROMÂNEȘTI: 
NESTINSA SETE DE DREPTATE Șl LIBERTATE
FLORIN CONSTANTINIU : Mul

timilenara istorie a omenirii rele
vă. oricui îi urmărește desfășu
rarea. că fiecare popor al Terrei 
si-a adus contribuția la marele e- 
fort de a face din aspirația de 
viată liberă și fericită o realita
te. la marele tezaur de idei, ope
re. invenții, descoperiri, care alcă
tuiesc patrimoniul culturii univer
sale. Exprimind idealuri și valori co
mune întregii umanități, fiecare po
por a adus, in funcție de condi
țiile specifice ale dezvoltării sale 
si in forme originale, un mesaj 
propriu care ii fixează locul în 
istoria universală. Poporul român 
si-a dobindit. prin lupta sa pen
tru independentă națională si pro
gres social si prin creații stiinti— 
fice si culturale de înaltă valoa
re. un loc de seamă in istoria o- 
menirii, in a cărei mare carte a 
scris pagini glorioase, gratie însu
șirilor sale remarcabile.

DUMITRU ALMAȘ : Istoricește 
este dovedit că am fost un po
por Iubitor de muncă, de creație, 
un popor care respectă munca si 
creația altor neamuri, un popor in
ventiv. cu spirit fin de observa
ție a naturii si a fenomenelor ei. 
Am fost si sintem un popor de 
harnici făurari, deși vitregiile vre- 
milor. de sute si sute de ori. ne-au 
distrus multe, .prea multe din cele 
făptuite, cu trudă si cu dragoste. 
Am trăit secole si secole sub stă- 
piniri străine, care ne-au silit să 
ne dăruim talentele și geniul in 
lupta pentru apărarea existentei. 
Am trăit in fata vintoaselor isto
riei. am stat cu o mină ne mistria 
ori pe coarnele plugului si cu alta 
pe armă sî am fost totuși creatori 
în domeniul tehnicii, ai științelor 
si al artelor, ceea ce. recunoască 
oricine, este o virtute rar intil- 
nită.

F. C. : Ceea ce conferă o tră
sătură distinctivă istoriei poporu
lui român și. in același timp, re
prezintă o adevărată solie de sim
țire și gîndire. oe care românii o 
transmit lumii întregi, este atașa
mentul fată de vatra strămoșeas
că. manifestat în neîntrerupta 
noastră continuitate în 6patiul car- 
pato-danubiano-pontic. Românii 
s-au plămădit ca popor acolo unde 
sint. si astăzi, firul de viată si lo
cuire pornind din însăși perioada 
de apariție a omului pe continen
tul european si desfăsurîndu-se a- 
poi neîntrerupt oină în zilele noas
tre. Această statornicie își capătă 
adevăratul ei înțeles dacă se au 
în vedere valurile suocesive de mi
gratori si invadatori, care s-au a- 
bătut asupra pămintului românesc. 
Aceste furtuni ale istoriei n-au pu
tut să Smulgă din brazda străbu
nă rădăcina, adine împlîntată. a 
neamului. ..Limba noastră a păstrat, 
ca o mărturie vie a legăturii din
tre om și pămînt. cuvîntul ..tară". 
Din toate limbile latine doar limba 
română a derivat termenul care ex
primă organizarea politică de la 
cuvîntul ..terra", care înseamnă nă- 
mînt. Ceea ce definește pentru ro
mâni structura politică de bază — 
statul — este teritoriul, vatra din 
mosi-strămosi. Pentru apărarea ei. 
pentru conservarea statului ca 
identitate politică a poporului, ge
nerații la rînd s-au bătut si au 
suferit, călăuzite de gîndul de a 
păstra acest bun — cel mai de 
preț — care ne întregește ființa et
nică si ne unește cu cei care ne-au 
precedat si cu cei care1 vor veni. 
Este o învățătură ce se desprinde 
din istoria noastră si care are o 
valoare universală : un popor du
rează prin legătura, lui cu pămîn- 
tul strămoșesc.

ANDREI BUSUIOCEANU : In
tr-adevăr. Învecinați cu Imperiul 
otoman încă de la sfîrsltul seco
lului ăl XIV-Iea. românii și-au a-

părat propriile structuri politice, 
imounind Porții otomane prin re
zistenta lor înverșunată — care a 
îmbrăcat forma războiului întregu
lui popor — recunoașterea unui sta
tut de autonomie în măsură să 
protejeze ființa etnică și politică 
a poporului român. Lupta antioto- 
mană a Munteniei. Moldovei și 
Transilvaniei nu a garantat însă 
numai dezvoltarea societății româ
nești la adăpost de ingerințele pu
terii otomane, ci a constituit 
o puternică barieră care a ate
nuat si slăbit forța de soc a 
ofensivei otomane în direcția Eu
ropei centrale si apusene. Func
ția europeană a acestei lupte a 
fost, subliniată de numeroși obser
vatori, contemporani. Astfel, de pil
dă. umanistul italian Filippo Buo- 
naccorsi Callimachus releva deosebi
rea dintre rezistența opusă de po
poarele sud-est europene, în pri
mul rind românii, și slăbiciunea 
dovedită de marile puteri apusene. 
El punea în contrast „mulțimea 
spaniolilor, avuția francezilor si 
forțele germanilor" și dirzenia do
vedită de români și de popoarele 
balcanice în fata aceleiași amenin
țări. Umanistul italian stăruia asu
pra faptului că dintre toate po

și agresiune s-a conjugat în isțoria 
poporului român cu angajarea 'res
ponsabilă în strădania de a asigura 
pacea pentru sine și pentru cele
lalte popoare. Căci dacă statele sint 
mari și mici, reprezentanții lor pot 
vorbi și acționa, în egală măsură, 
pentru instaurarea unui climat de

pace șl cooperare. Aceasta a fost 
credința poporului român, care, in 
toate împrejurările istoriei, s-a ma
nifestat viguros în favoarea elimi
nării războiului ca mijloc de regle
mentare a diferendelor internațio
nale.

0 IMPRESIONANTĂ ENERGIE Șl PUTERE
CREATOARE

D. A. : Oamenii acestor locuri au 
intrat în istorie cu ceea ce arheo
logii numesc cultura Cucuteni sau 
Vădastra, cu acea ceramică artis
tic modelată, pictată sau incizată, 
contemporană cu ceea ce au creat 
cretanii sau miceneenii din bazinul 
estic al Mediteranei. Acea statuetă 
din lut ars, descoperită la Haman- 
gia, anticipează cu cel puțin cinci 
milenii „Gînditorul" lui Rodin, 
prin poziție, expresie și semnifica
ție, fapt care l-a îndemnat pe ar
heologul descoperitor să-i dea ace
lași nume ca și al celebrei statui a 
sculptorului francez din veacul al 
XIX-lea.

Strămoșii geto-daci au fost cei 
care, din nevoia de apărare a țării 
și libertății lor, au „întărit munții 
cu ziduri", cum spune un istoric 
roman, creind un sistem propriu de 
a zidi cetăti. acel ..murus dacicus", 
rezultat al ingeniozității și al capa

IDEI Șl TEZE
D

GÎNDIRII REVOLUȚIONARE
poarele din Europa de sud-est 
doar românii „după ce au respins 
armele ți încercările ei (ale Porții 
otomane — n.m) s-au învoit pentru 
tratate nu ca învinși. ci ca în
vingători".

La adăpostul rezistentei antloto- 
mane a țărilor române, statele din 
Europa centrală și apuseană au 
putut să-și consacre energiile dez
voltării economice și culturale. Fe
nomenul Renașterii, unul dintre 
cele mai de seamă momente din 
istoria culturală a umanității, nu 
ar fi fost posibil dacă marile cen
tre culturale italiene, germane, 
franceze etc. ar fi cunoscut devas
tările și măcelurile săvîrșite de 
achingii și ieniceri la Dunărea de 
Jos. In celebra lui solie către se
natul Venetian din 8 mai 1477, 
Ștefan cel Mare fixa in cuvinte 
memorabile importanța europeană 
a luptei sale : „Nu vreau să mai 
spun cit de folositoare este pentru 
treburile creștine această țară a 
mea ; socotesc că este de prisos, 
fiindcă lucrul e prea limpede, că 
ea este cetatea de apărare a Țării 
Ungurești și a Poloniei și straja 
acestor două crăii. Afară de aceas
ta, fiindcă turcul s-a împiedicat de 
mine mulțl creștini au rămas in 
liniște de patru ani".

Dimensiunea europeană a luptei 
pentru neatirnare a românilor in 
secolele XIV—XVI a fost relevată 
de istoricul de mare prestigiu, 
binecunoscutul medievist francez 
Ferdinand Lot ; el și-a exprimat 
regretul că o mare sinteză de isto
rie universală ca „Peuples et civi
lizations" nu a acordat spațiul cu
venit confruntărilor dintre po
poarele Europei de sud-est și pu
terea otomană — confruntări în 
care românii au avut un rol de 
cea mai mare însemnătate — sacri
ficiul acestor popoare permițînd 
Occidentului să cunoască o perioa
dă de mare prosperitate economică 
și avînt cultural.

cității de gîndire tehnică și arhi
tectonică. Iar dacă procesul istoric 
cel atît de neprielnic, tocmai in 
epoca formării poporului român ca 
atare, nu i-a îngăduit opere pere
ne,, insuși faptul că a rezistat și .a 
reînviat ca o insulă latină, aici, pe 
Carpați și la gurile Dunării, se în
scrie ca o contribuție demnă de 
semnalat și pentru că este sincro
nic cu crearea atîtor altor popoare 
din Europa.

în evul mediu, un mănunchi de 
meșteri lemnari români au creat 
roata cu făcae, care învîrtea 
piatra de moară sau mișca rit
mic ciocanele pivelor; această 
genială descoperire a presupus 
o cunoaștere nu numai a for
ței apei, ci și o intuiție a legilor 
căderii și mișcării ei, prefațînd 
turbinele de azi. Anonimele creații 
tehnice care presupun o subtilă 
cunoâștere a forțelor, naturii, au 
fost contemporane cu cei care pe 
tărimul spiritului au creat balada 
„Mioriței", una din cele mai artis
tice și mai pline de înțelesuri 
opere de literatură, nu numai popu
lară, ci și cultă. Dimitrie Cantemir 
spunea că dacă muntele Ceahlău 
ar fi fost cunoscut de geografii și 
istoricii antici, el ar fi fost încă de 
atunci tot atît de celebru ca și 
Olimpul.

Au înfruntat vremea ctitoriile 
voievodale de la Putna, Varoneț, 
Probota, Cozia, Dealu, Horez, Su- 
cevița, Golla, Dragomima sau Trei 
Ierarhi, ca să nu amintim decît pe 
cele mai cunoscute prin frescele 
exterioare policrome, prin brode-

cia în piatră de o inspirată și ne
contestată originalitate, însemnată 
contribuție la patrimoniul artei și 
culturii universale. Am contribuit 
la înzestrarea culturii universale 
nu numai prin marile construcții 
gotice din Transilvania, ci și prin 
construcțiile de lemn din Apuseni 
ori din Maramureș, admirate si azi 
de specialiști.

N-au lipsit nume românești nici 
din domeniul călătoriilor care au 
dus la cercetarea planetei noastre 
și la descoperirea unor căi noi de 
legătură intre continente și po
poare ; Neculai Milescu Spătarul a 
descoperit drumuri noi peste Sibe
ria și pustiurile asiatice, ca să lege 
Europa de China și Extremul. O- 
rient. Călătoria lui din 1675—76 de 
la Moscova la Beijing a reprezentat 
una din acțiunile de seamă intru 
cunoașterea globului pămintesc. Tari 
Dimitrie Cantemir dă științei 
și culturii universale una din'cele 
dinții istorii ale Imperiului otoman, 
cunoscută in Europa, și cel dinții 
studiu metodic, științific al unei 
țări, în „Descriptio Moldaviae". 
veacul următor vine cu contribuții 
și mai substanțiale. Prin răscoala 
lui Horea, din 1784, poporul român 
oferă un preludiu la revoluția fran
ceză care a deschis căi noi in isto
ria Europei și a lumii.

Din veacul al XIX-lea. pe teme
lia unității statale și cuceririi in
dependenței. prezenta noastră în u- 
niversalitate se afirmă tot mai ca
tegoric. Nu sîntem numai cei care, 
în 1877 și 1916—1918, am contribuit 
cu jertfe de singe la scuturarea stă- 
pînirilor străine și la desăvîrșirea 
unității statale a cel puțin cinci po
poare de pe continentul nostru, ci 
sintem și cei care l-am dat istoriei 
pe diplomatul N. Titulescu," Unul 
dintre cei mai hotăriți apărători ai 
păcii. Și nu va putea nimeni să ig
nore adevărul că am fost a patra 
tară care a contribuit la tnfrin- 
gerea fascismului.

în ciuda multor dificultăți pe cars 
a trebuit să le învingem in dome
niul organizării invătămintului și al 
științei, am dat savanți de renume 
in domeniul matematicii, de pildă 
cum au fost Spiru Haret, Traian 
Lalescu, D. Pompei sau Gh. Țițeica. 
De asemenea, am venit în domeniul 
creației cu mari si îndrăzneți con
structori ca inginerii Anghel Salig- 
ny ori Dimitrie Dima. N-am lipsit 
nici din marele efort al oamenilor 
de a crea aparatele de zbor : Aurel 
Vlaicu, Traian Vuia sau H. Coandă 
se numără printre pionierii cuceri
rii aerului. Am dat\ științelor isto
rice pe un A. D. Xenopol. V. Pâr- 
van și N. lorga, care au venit cu 
contribuții originale în arheologie, 
în cunoașterea si interpretarea filo
zofică a istoriei.

Am contribuit la înzestrarea cul
turii și artei universale cu Emines- 
cu. Caragiale. Creangă, Sadoveanu, 
Blaga, Arghezi, Rebreanu. Enescu, 
Grigorescu, Andreescu, Petrașcu, 
Tonitza, Brâncuși. ca să nu enumăr 
decît cîțiva din artiștii care s-au 
așezat, cu demnitate și strălucire, 
in panteonul artelor universale.

Spițe sfirșitul verii, cînd se inau
gura, la Dorohoi. o Tabără de artă 
contemporană a sticlei și porțela
nului, participanții — din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Oradea, Alba 
Iulia si orașul-gazdă — încă 
nu. întrezăreau cit de fructuoa
să și mai ales cu ce implicații 
vg fi munca de creație pe care ur
mau să o desfășoare aici timp de 
citeva săptămini. Ce . cunoșteau 
însă cu privire la manifestarea la 
care luau parte ? Că „tabăra" era 
organizată sub egida Comitetului 
de cultură și educație socialistă al 
județului Botoșani și a Uniunii ar
tiștilor plastici ; că sub aspectul 
desfășurării, aceasta relua formula 
ce a rodit din plin la Măgura Bu
zăului ; și că — citind un partici
pant — „lucrările 
vor fi.expuse un
deva, in oraș, ca 
să le vadă oricine 
dorește". La cele 
de pînă acum, ar
tiștii oaspeți au 
mai adăugat un 
amănunt de ultim 
moment : ;,Dupâ 
prima întîlnire 
cu conducerea și 
colectivul 
toresc al 
prinderii 
clărie și 
(unde li s-a oferit

- — n.n.), se pare că 
de tot sprijinul".

S-a schimbat, pe parcurs, această 
impresie ? Notăm, drept răspuns, o 
mărturisire făcută de cunoscuta ar
tistă ceramistă Ioana Șetran, la nu
mai cîteva zile după inaugurarea 
taberei : „Sinceră să fiu. nu mă aș
teptam ca activității noastre să i șe 
rezerve un interes atît de mare din 
partea sticlarilor și ceramiștilor 
dorohoieni. în plus, angajarea en
tuziastă a acestui colectiv în înfăp
tuirea sarcinilor de plan, băutările 
sale febrile pentru a-și pune în va
loare întregul potential creator 
ne-au molipsit și pe noi. Și astfel, 
în loc de 7—8 ore zilnic, activitatea 
noastră aproape că acoperă uneori 
toate cele trei schimburi de lucru". 
Și încă o declarație ce aparține ti
nerei artiste Mihaela Cvasenschi : 
„Munca desfășurată cot la cot cu 
muncitorii, maiștrii și specialiștii 
întreprinderii reprezintă, sub as
pect tehnologic, un adevărat curs 
de perfecționare profesională". A- 
lăturăm celor două aprecieri o alta, 
consemnată în aceeași perioadă : 
„Conlucrarea cu artiștii oaspeți — 
arăta Dumitru Voicu. inginerul-șef 
al întreprinderii dorohoiene — se 
constituie într-o autentică infuzie 
de spirit novator. îndeosebi in pri
vința creării noilor produse, pentru 
întregul nostru colectiv".

Cum s-a răsfrînt această colabo
rare — metamorfozată, cu fiecare 
zi. Intr-o adevărată colegialitate — 

V ' ______________________

asupra scopului urmărit prin orga
nizarea „taberei" ? Dar asupra pro
cesului de producție al întreprin
derii de sticlărie și porțelan Do
rohoi 7 Să detaliem.

Inițiată în climatul 
Festivalului național 
României", prima ediție a 
dorohoiene a avut drept 
pună bazele unei Galerii 
contemporană a sticlei și 
nului in acest oraș. Organizatorii 
s-au străduit și au găsit un imobil 
adecvat, cel al muzeului local — o 
clădire veche, somptuoasă, reunind 
o mare varietate de stiluri arhitec
turale — fiind cum nici nu se putea 
mai nimerit. De același bun augur 
s-a dovedit și sprijinul acordat de 
Uniunea artiștilor plastici, care a

generos al 
„Cintărea 
„taberei" 
scop să 
de artă 
porțela-

ARIA - integrată

IN SLUJBA MARILOR IDEALURI ALE OMENIRII
F. C. : Dirjl in a ne apăra ceea 

ce era al nostru, n-am rîvnit nici
odată să ne înstăpînim pe pămîn- 
turile sau avuțiile altora. Am adus 
în istoria continentului, în aceea a 
lumii un spirit pașnic, de înțele
gere și cooperare spre binele tu
turor: Limba română înregistrează 
un fenomen întru totul lămuritor 
in această privință, relevat de ma
rele nostru istoric Nicolae lorga : 
„E foarte interesant pentru blinde- 
țea sufletească a poporului nostru 
că din contra latin, pe care noi nu 
l-am pierdut, s-a făcut acel către, 
care înseamnă, nu pornire inimică 
asupra cuiva, ci îndreptare priete
nească spre dînsul". Românii au 
fost de-a lungul întregii lor istorii 
un factor de stabilitate si colabo
rare, oferind cu generozitate spri
jinul lor tuturor celor care luptau 
pentru libertatea și dreptatea po
poarelor lor. Acordînd, in secolul 
trecut, adăpost și ajutor luptători
lor din Peninsula Balcanică, anga
jați în mare efort de emancipare 
națională a popoarelor lor, solida- 
rizîndu-se și sprijinind astăzi miș
cările de eliberare din lumea în
treagă, poporul nostru dovedește, 
și pe această cale, a fi un popor 
pașnic, ospitalier, gata oricînd să 
dea ajutor la nevoie.

A. B. : Fermitate deosebită au 
manifestat românii și în lupta pen
tru reînnoirea democratică a socie
tății românești și pentru progres 
social. în anul revoluționar 1848, 
în așa-numita „primăvară a po
poarelor", românii s-au manifestat 
ca una dintre forțele cele mai 
energice și curajoase ale efortului 
de așezare pe noi baze a societății 
europene. Sensul european al revo
luției române de la 1848 a fost pus 
în lumină de către Friedrich 
Engels : „Incepind din 1789, hota
rele revoluției înaintează neîncetat. 
Ultimele ei avanposturi au fost

Varșovia, Debrețin' și București; 
avanposturile viitoarei revoluții 
trebuie să fie Petersburgul". Prin 
această formulare. Engels a. subli
niat cu vigoare locul pe care revo
luția română de la 1848 l-a ocupat 
in procesul revoluționar european, 
care își croia drum spre marile 
imperii absolutiste din estul și sud- 
estul Europei.

O excepțională semnificație euro
peană și universală a avut-o lupta 
poporului român împotriva fascis
mului. Actul revoluționar de la 
23 August 1944, înfăptuit din ini
țiativa și sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a marcat nu nu
mai începutul unei ere noi din isto
ria României, dar a fost și unul 
dintre evenimentele decisive ale 
celui de-al doilea război mondial. 
Prin crearea în dispozitivul german 
a celui mai larg flanc deschis în 
istoria modernă a războaielor, prin 
dezagregarea structurilor • Wehr- 
macht-ului în Peninsula Balcanică, 
prin zădărnicirea încercării Reich- 
ului nazist, sprijinit de Ungaria 
horthystă, de a crea un front pe 
Munții Carpați și prin privarea 
economiei de război naziste de una 
din cele mai importante surse de 
aprovizionare cu petrol, revoluția 
română din august 1944 a grăbit 
prăbușirea Germaniei hrbleriste cu 
cel puțin 200 de zile, cruțînd astfel 
omenirea de mari pierderi umane 
și materiale. Unul din reputații 
specialiști ai celui de-al doilea 
război mondial, profesorul John 
Erickson, nota de curînd că : 
„23 August 1944 s-a dovedit a fi 
una din zilele decisive ale întregu
lui război", formulare pe cît de 
succintă, pe atît de corectă, care 
fixează dimensiunea mondială a 
acestui moment glorios din istoria 
poporului român.

F. C. : Refuzul ferm si perma
nent al oricărei idei de dominația

munci- 
între- 

de sti- 
porțelan

preocupărilor de producție
din localitate 
spațiu de lucru 
ne vom bucura

desemnat să-și desfășoare activita
tea în cadrul „taberei" pe cițiva 
dintre cei mai renumiți membri ai' 
săi. în acest domeniu, celor două ar
tiste ceramiste ale căror nume le-am 
notat anterior alăturindu-li-se Va- 
leriu Semenescu, Dan Băncilă. Dio- 
nisie Popa, Alexandru Antile. Cris
tina Popescu Russu. Cornelia Mol- 
doveanu și Dan Popovici. iar din 
orașul-gazdă — Mihai Debelâ, Ma
ria și Aurelian Antal. Sprijinul evi
dențiat de înșiși artiștii participant!, 
atmosfera de muncă intensă și res
ponsabilă din partea colectivului 
muncitoresc in care s-au încadrat, 
ca și vizitele de documentare efec
tuate în împrejurimile orașului au 
făcut ca talentul și experiența ar
tiștilor să se pună pregnant in va
loare. cele cîteva săptămini de ac
tivitate creatoare finalizindu-se in 
peste treizeci de lucrări, unele de 
dimensiuni spectaculoase. Valoarea 
lor ? Și-au spus cuvîntul. in acest 
sens, critici de autoritate : marea 
majoritate a lucrărilor au primit gi
rul de a fi prezentate într-o expo
ziție permanentă. Galeriile de artă 
contemporană a sticlei și porțela
nului din Dorohoi reprezintă acum 
o realitate, celor șapte incăperi pe 
care le dețin deocamdată in cadrul 
muzeului orășenesc urmind a li se 
adăuga, in anii viitori, altele.

Dar pe lingă acest act artistic, 
activitatea de creație desfășurată 
pe durata primei ediții a „taberei" 
s-a dovedit deosebit de utilă și pen
tru procesul de producție al între
prinderii locale de sticlărie și por
țelan. „Producem, de citiva ani —

......................... ... -

ne informa ing. Mircea Moga, di
rectorul întreprinderii — o serie de 
bibelouri intruchipind diferite per
sonaje din opera lui Ion Creangă, 
din alte basme românești. Bibelou- 
rile real.izăte erau, intr-adevăr, 
reușite și ca atare mult solicitate 
pc piața internă și externă. Crea
torii din cadrul colectivului nostru 
au fost totuși cam., timizi in 
perea lor. Dovadă că, după 
citeva consultări între ei și 
oaspeți, profilul multora dintre bi
belouri s-a îmbogățit simțitor, do- 
bindind noi elemente de artă. De 
altfel, folosindu-ne de prezența 
participanților la tabăra de creație, 
am reușit ca o bună parte dintre 
produsele noi pe care le pregătim 
pentru anul viitor să-și sporească 

valențele artisti
ce, asigurîndu-iu’ 
posibilitatea ca la 
cererea unor be
neficiari interni 
sau parteneri ex
terni să introdu
cem In fabricație 
produse de serie 
mică ori chiar u- 
nicate". Pe lingă 
acest fapt, sînt de 
notat numeroase 
altele. în urma 
colaborării și la 

sugestia participanților la „tabă
ră", comitetul de partid și cel 
de sindicat din întreprindere au 
reorganizat activitatea de crea
ție desfășurată de membrii colecti
vului in cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României", urmărin- 
du-se atît înnoirea producției, cît și 
creșterea numărului de „coautori" 
ii galeriilor locale de artă contem
porană, în anii viitori. In contextul 
celor notate pînă acum, semnifica
tivă este și întîmplarea la care... in- 
timplător. am fost martori : după ce 
perfectase un contract de export 
pentru producția anului viitor a în
treprinderii dorohoiene. reprezen
tantul unei firme comerciale străi
ne și-a exprimat dorința să vizi
teze și galeriile. Impresia ? „Cîteva 
dintre creații sînt de-a dreptul ex
cepționale, a afirmat clientul străin. . 
Ați putea produce și așa ceva ?“ 
„Cum să nu ? i-a răspuns directo
rul întreprinderii. Ba chiar sub În
drumarea artistului autor".

însemnările noastre n-au putut 
relata decît cîteva aspecte. Conclu
dente. credem, pentru a aduce noi 
argumente la ceea ce poate înlesni 
colaborarea dintre artiștii profesio
niști și colectivele muncitorești cu 
o activitate apropiată preocupărilor 
acestora. Fiind deosebit de favora
bilă atît progresului in artă, cît și 
procesului de producere a bunuri
lor materiale.

conce- 
nuniai 
artiștii

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii

STATORNICA UNITATE INTRE ASPIRAȚIE 
Șl ÎMPLINIRE

D. A. : Epoca pe care o trăim se 
caracterizează printr-un adevărat 
avint in creația științifică și tehni
că, literară și artistică a oamenilor. 
Venim, an de an, cu contribuții de o 
relevantă importanță și originali
tate. Ne înscriem în patrimoniul ci
vilizației universale cu valoroase și 
originale creații științifico-tehnice 
ieșite din inteligenta și dibăcia mîi- 
nilor urmașilor celor care au ima
ginat și realizat roata cu făcae ; așa 
după cum ne înscriem cu opere de 
artă șl cultură, cu numele atitor și 
atîtor scriitori, compozitori, artiști 
plastici contemporani, citiți în mul
te limbi, audiat! in teatrele multor 
orașe ale lumii, admirați pe meri
dianele planetei. Prezenți în toate 
aceste domenii de creație și afirma
re in domeniul înalt al civilizației 
și culturii, sîntem în același timp 
printre cel mai activi apărători al 
bunei înțelegeri între popoare și ai 
păcii, intre promotorii idealurilor 
supreme. ala popoarelor — liberta
tea, suveranitatea, demnitatea. Sînt 
tot atîtea rațiuni pentru care tara 
noastră este prețuită mai mult ca 
oricînd astăzi ca tara muncii har
nice, tara omeniei, tara păcii.

F.C.s Sînt toate acestea adevăruri 
care s-au afirmat cu vigoare spo
rită mai ales in perioada inaugura
tă de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român. Racordarea 
la marile tradiții 'ale trecutului na
țional și integrarea in direcțiile de 
continuitate istorică au dat politi
cii României socialiste o forță fără 
precedent. în persoana președinte
lui Nicolae Ceaușescu s-au sinte
tizat toate marile virtuți ale nea
mului românesc șl s-a realizat o 
concordantă perfectă între aspirații 
și împliniri, între istorie și contem
poraneitate. Prin glasul și demer
surile sale s-au exprimat năzuințele 
de independentă și pace, care ne-au 
însoțit, prin atîtea vicisitudini, de-a 
lungul întregii noastre istorii. Apă
rarea curajoasă a principiilor de in
dependență și suveranitate naționa
lă. a dreptului fiecărui popor de 
a-și decide liber soarta, respingerea 
politicii de forță .și dictat, de ames-

tec în afacerile Interne ale altor 
state au adus României un puter
nic prestigiu internațional. Mărtu
riile lui sînt atit de numeroase in
cit fac anevoioasă exemplificarea. 
Să amintim că unul dintre cei mai 
renumiți specialiști ai Europei ră
săritene, profesorul britanic. Hugh 
Seton-Watson, considera politica de 
independentă a României drept cel 
mai important eveniment petrecut 
în această parte a continentului în 
ultimele decenii. Această politică 
— fermă, curajoasă și statornică — 
s-a dovedit a fi atît de corespunză
toare aspirațiilor și intereselor po
poarelor din întreaga lume, incit a 
căpătat caracter de exemplaritate, 
într-o lucrare consacrată tipologiei 
politicii de independentă, politolo
gul canadian Jacques Levesque ale
ge politica externă a României so
cialiste drept model pentru izbînda 
efortului de cîștigare și păstrare a 
independenței. La acest atașament 
ferm fată de principiul neatîrnării 
se adaugă preocuparea permanentă 
pentru apărarea omenirii de flage
lul unui nou război. Propunerile 
României pentru dezarmare. în pri
mul rînd nucleară, pentru realiza
rea unei atmosfere de destindere 
și încredere internațională' vin in 
întimpinarea dorințelor de pace și 
șecuritate ale tuturor popoarelor 
încercatei noastre planete.

De la geto-dacil care, singuri în
tre traci, au ales în anul 514 î.e.n. 
calea rezistentei împotriva invada
torului, prin strămoșii care au apă
rat libertatea și integritatea vetrei 
străbune în evul mediu, la făurito
rii statului national unitar, ai revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și ăntiim- 
perialistă, ai glorioasei „Epoci 
Nicolae Ceaușescu", același gînd i-a 
unit pe locuitorii acestei vetre : să 
fie liberi și să trăiască in pace. Prin 
această nobilă aspirație, poporul ro
mân si-a cîștigat un loc distinct in 
istoria universală și acesta este me
sajul ce-1 adresează întregii lumi.

Dezbatere realizată de
Silviu ACHIM

TÎRGU MUREȘ

Casa de cultură 
a tineretului 
și studenților

La Tîrgu Mureș, in zona că
minelor studențești din fru
mosul cartier „Cornișa" — el 
însuși o creație a ultimilor ani 
— a fost dat în folosință un 
impunător edificiu : casa de 
cultură a tineretului șl studen
ților. Ea a fost înălțată de lu
crătorii Antreprizei nr. 1 din 
cadrul Trustului antrepriză ge
nerală de construcții-montaj 
Mureș. Clădirea principală cu
prinde o modernă sală de spec
tacole cu peste 400 de locuri 
(dotată cu gradene mobile care 
permit amenajarea, în funcție 
de spectacol, a scenei In mijlo
cul sălii) și spații destinate 
cercurilor tehnico-aplicative. In 
spațiile laterale, care încadrea
ză armonios casa de cultură 
propriu-zisă, a fost înălțat un 
confortabil hotel cu 80 locuri de 
cazare, unități de alimentație 
publică și o terasă pentru se
zonul estival. Jocurile de umbră 
și lumină (prin folosirea planu
rilor Înclinate), cît și calitatea 
deosebită a execuției fac ca 
acest ansamblu să se înca
dreze armonios în noul peisaj 
arhitectonic al municipiului. 
(Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scînteii").

t V
13.00 Tejex
13,05 La sfirslt de «ăptămlnă (partial 

color) • Melodii populare ® Mi
cile povești ale marelui ecran : 
„Tom Degețelul” — ultima parte
• Vă amintim o formație : ABBA 
0 Univers românesc: „Despre lu
crul bine făcut" — reportaj © Me
lodia săntăminii • „După-amlaza 
unul cintec" — moment poetio
• Atlas muzical 0 Telesport © 
surpriza emisiunii ffl Autograf 
muzical

14.45 Săptămîna politică
15.00 închiderea programului.
19.00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia
19.45 Meridianele umorului și oîntecu- 

lul (color) '
20.30 Film artistic (color). „Flori pen

tru Alexis"
22.05 Telejurnal
22,15 Farmecul operetei (color)
22.30 închiderea programului.

DIALOGURILE PĂCII
(Urmare din pag. I)

doar jurnalul copilei 
Anna Franck, in ime
diata vecinătate a 
morții și nemuririi. 
Poate chiar de ' aceea 
ne bucurăm că in 
acest an au fost re
luate tratativele pen
tru dezarmare de la 
Geneva și va avea 
loc, tot pe țărmul la
cului Leman, întâlni
rea la (virf intre 
conducătorii U.R.S.S. 
și S.U.A., așa că n-ar 
strica să zboare, din 
Țara Orientului înde
părtat, de pe melea
gul Hiroshimei, cite 
un cocor călător și să 
poposească pe masa 
fiecărei delegații; poa
te că simbolul duioasei 
păsări de hirtie. jucă
ria cu încărcătura ei 
emoțională, ar scoa
te tratativele din ex
cesul tor de cazuistică, 
de prudentă și teamă 
reciprocă și le-ar im
prima mai multă te
meritate, sinceritate și 
răspundere față de 
umanitate. Cit despre 
prezența cu cugetul șt 
simțirea a poporului 
român la destinul tra
tativelor, prezente și 
viitoare, de la Geneva, 
spune fiecare paragraf 
din documentele noas
tre recente de partid 
și de stat, filozofia 
noastră politică, însăși 
munca noastră pașnică 
Si creatoare in întregi
mea ei.

Și iarăși ar fi bine 
ca un mesager sau un 
vînt prielnic să aducă, 
dinspre zările Hiro
shimei, un cocor de 
hirtie de culoarea albă 
a păcii, sau albastră, 
a tinereții, în sala 
Conferinței de la 
Stockholm, ca împreu
nă cu celelalte mari 
simboluri de pace ale 
omenirii — de la pipa 
păcii pini la Surisul 
Hiroshimei din simbo
listica modernă româ
nească — să scoată

discuțiile și' discursu
rile din cazuistica lor 
stufoasă, din impasul 
suspiciunii și neîncre
derii, să le orienteze 
spre o pace trai
nică pe continentul 
european. Cit despre 
prezența activă si ste
nică a României so
cialiste la tribuna idei
lor de la Stockholm 
stau mărturie propu
nerile de sine stătă
toare făcute de dele
gația noastră, pe coor
donatele gindirii pre
ședintelui țării.

Vedeți? Ziariștii care 
sintem (și abia apoi 
scriitori) în înseși ner
vurile electrice ale 
actualității nu mai 
avem nevoie de a 
aduce din condei lu
crurile și faptele spre 
o idee care ni se pare 
polarizantă. însuși a- 
nul acesta polarizează 
evenimentele in cifre 
rotunde, de largă re
zonanță istorică și uni
versală. Cum este ani
versarea a 40 de ani 
de la ctitorirea Or
ganizației Națiunilor 
Unite, încă pe ruinele 
de după război și pe 
nisipurile mișcătoare 
ale primelor speranțe 
de pace statornică. Or, 
pacea nu s-a stator
nicit pe deplin. Răz
boiul rece a fost hașu
rat de războiul fier
binte. Organizația Na
țiunilor Unite a fost 
mereu pusă in situații 
limită, uneori absurde, 
așa că aniversarea ei 
este umbrită nu nu
mai de evenimente 
singeroase, ci și de 
imposibilitatea de a le 
preveni întotdeauna, 
de a le înlătura. Să 
notăm că și in acest 
organism de mari spe
ranțe România socia
listă și-a spus, de la 
tribuna atotcuprinză
toare, adevărurile ade
vărate și simple și 
mereu pragmatice ale 
concepției noastre des
pre pace, despre re
zolvarea pe cale diplo

matică, pașnică, de 
bună înțelegere și 
bună credință, de o- 
menie intre popoare 
— prin cel mai ales 
trimis al sufletului 
neamului. Iar fiindcă 
tot am ajuns la tri
buna națiunilor, zia
ristul copleșit de fire
le incilcite ale infor
maticii va desluși că, 
fără artificiul aducerii 
din condei, anul aces
ta cu multe aniversări 
de patru decenii este, 
ca prin miracol. Anul 
Internațional al Tine
retului. Miracolul stâr
nit însă de propunerea 
României la O.N.U. și 
apoi lăsat să fie arhi- 
tecturizat de o comisie 
in fruntea căreia se 
află un tînăr lider 
rqmân. Fiorul renas
centist al acestei idei 
de an al tinereții (deci 
al reprimenirii, deci al 
însănătoșirii primăvă- 
ratice a lumii) trece 
prin fiece ungher pă
mintesc — cu precăde
re prin vechile drame 
și traume — la Hiro
shima in primul rînd 
șl prin Parcul Păcii in 
mod deosebit. Acolo, 
la Monumentul celor o 
mie de cocori, cirduri- 
le de cocori călători 
își vor foșni hirtia co
lorată, cu sunet grav 
ca al cenușii miilor de 
victime ale bombarda
mentului de la Hiro
shima.

Tineri ai patriei 
mele, nu v-a sosit nici 
un cocor roșu la fe
reastră? Nici galben ? 
Nici albastru? Cocori 
aparent de hirtie, dar 
fără plicuri, fără tim
bre, fără parafe? V-au 
sosit, desigur. Deschi- 
deți-vă deci ferestre
le sufletului si veți 
auzi cum (fll-fîl-fil- 
fil) o tinără și fru
moasă fată din Hiro
shima vă salută șl vă 
iubește, pentru lupta 
voastră — respectuos, 

vă mulțumește, e- 
ternizind, pentru ceea 
ce luptați.
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tregrama Hfflll tovarășului
NIWE CEAUSESCU

</e participanta la adunarea festivă prilejuită 
de împlinirea a 500 de ani de la atestarea 

documentară, ca oraș, a Odorheiului Secuiesc

Primire la C. C. al P. C. R.

La Casa de cultură din municipiul 
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 
a avut loc, vineri, o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 500 de ani de 
atestare documentară ca oraș a loca
lității.

în cadrul adunării, după ce a fost 
relevată semnificația evenimentului 
sărbătorit, ș-a înfățișat pe larg dez
voltarea economico-socială și cultu

Participanții la adunarea festivă din Odorheiu Secuiesc, județul Har
ghita. prilejuită de cea de-a 500-a aniversare a atestării documentare, 
ca oraș, a localității, in deplină unitate de cuget și simțire, dau o înaltă 
expresie gindurilor de aleasă recunoștință, prețuire și stimă față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, față de 
prodigioasa dumneavoastră activitate revoluționară pusă in slujba intere
selor fundamentale ale națiunii noastre socialiste.

în aceste momente pline de semnificație și rezonanță în viața loca
lității, exprimînd totala lor adeziune la întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nostru, gindurile și sentimentele comu
niștilor, ale tuturor oamenilor muncii odorheieni, fără deosebire de 
naționalitate, so îndreaptă către dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent revoluționar, patriot înflăcărat și interna
ționalist consecvent, personalitate proeminentă a vieții politice interna
ționale, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, mulțumindu-vă 
și cu acest prilej pentru grija deosebită și statornică pe care o manifestați 
față do dezvoltarea și înflorirea continuă economico-socială a patriei, 
județului și munioipiului nostru. Această aniversare are loc în anul in 
care întregul nostru popor, în unanimitatea gindurilor și sentimentelor 
sale, a sărbătorit cu Însuflețire și respect nemărginit două decenii de Ia 
istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., care, exprimînd vrerea una
nimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, v-a investit in suprema 
funcție de secretar general. Aceste două decenii — înscrise cu litere de 
aur în istoria multimilenară a poporului român, sub emblematica efigie 
a Epocii Nicolae Ceaușescu — au însemnat cea mai înfloritoare etapă a 
edificării societății socialiste pe pămintul scump al patriei. Ne facem o 
datorie de onoare do a reliefa și cu acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că tot ceea ce s-a înfăptuit în această 
glorioasă epopee de înălțare a patriei pe nebănuite culmi de progres și 
civilizație poartă pecetea inconfundabilă a gîndirii și acțiunii dumnea
voastră teoretice și practice, amprenta marii dumneavoastră personalități, 
în conducerea întregii noastre națiuni, spre zările luminoase ale societății 
socialiste și comuniste pe pămintul scump al patriei noastre.

Epoca inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al P.C.R. a însemnat 
perioada unui salt calitativ spectaculos și pentru municipiul Odorheiu 
Secuiesc ca, de altfel, pentru toate localitățile țării. Tot ccca ce s-a 
înfăptuit în această perioadă în municipiul nostru se datorește clar- 
viziunii și consecvenței politicii P.C.R,, grijii dumneavoastră permanente 
față de destinul socialist al patriei și argumentează cu forța faptelor 
justețea și înțelepciunea soluționării în fapt — pe baza dezvoltării echi
librate și armonioase a tuturor zonelor, județelor și localităților patriei — 
a egalității depline în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, crearea pe această bază a condițiilor afirmării 
multilaterale a personalității conștiente de azi și de miine a societății 
socialiste și comuniste pe pămintul patriei.

Exprimînd întreaga noastră recunoștință pentru grija părintească 
pe care ne-o purtați, cele mai alese sentimente de calde mulțumiri și 
profundă gratitudine față de condiția egală și umană in care ne des
fășurăm activitatea cotidiană, vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru 
transpunerea în faptă a sarcinilor ce ne revin, dind astfel glas voinței 
noastre unanime de a contribui cu întreaga capacitate și energie, cu 
întregul nostru elan patriotic Ia înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIH-lea ăl P.C;R.. constiențî fiind că totul este spre binele 
nostru și al generațiilor viitoare, spre înălțarea pe noi culmi de progres 
și civilizație a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

•-------------------------- —-------------------— SPORT ® SPORT ——---------------------------------------------

Un nou succes al gimnasticii noastre feminine

ECHIPA ROMÂNIEI - VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ
MONTREAL 8 (Agerpres). — în 

competiția feminină pe echipe din 
cadrul Campionatelor mondiale de 
gimnastică de la Montreal, formația 
României (Ecaterina Szabo, Camelia 
Voinea, Daniela Silivaș, Celestina 
Popa, Laura Cutina și Eugenia 
Golea) s-a clasat pe locul 2, cu
cerind medalia de argint, un rezul
tat meritoriu, care confirmă valoarea 
școlii românești. Cu o echipă cu- 
prînzînd nu mai puțin de patru 
debutante la o mare competiție in
ternațională, selecționata tării noas
tre a avut o evoluție aplaudată în 
concursul de exerciții liber- alese, 
înregistrînd un progres sensibil față 
de „impuse" — 195,400 puncte față 
de 193,450 puncte.

Noul succes al repre
zentativei feminine a 
României, așteptat și pre
văzut. de specialiștii din 
gimnastica mondială, a 
impresionat pe amatorii 
de sport din tară. In frun
tea formației noastre s-a 
aflat o sportivă cu multe 
trofee in palmares, Eca
terina Szabo, dar iată că, 
alături de această sporti
vă renumită, au concu
rat la cucerirea medali
ilor mondiale de argint 
gimnaste foarte tinere, a- 
proape necunoscute ma
relui public, nu numai in 
arena internațională, ci 
chiar și in țară. Aceasta 
semnifică încă o confir
mare strălucită a vitali
tății și a forței tehnice a 
școlii românești care — 

rală a acestei localități in anii socia
lismului, îndeosebi in anii caret au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului.

într-o atmosferă entuziastă, de 
înaltă vibrație patriotică, a fost 
adresată o telegramă'TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in care se spune :

Iată clasamentul final al competi
ției pe echipe :

1. U.R.S.S. — 393,375 ‘puncte;
2. România — 388,850 ■ puncte ; 3.
R. D. Germană — 387,500 puncte ;
4. Bulgaria — 386,450 puncte ; 5. 
Cehoslovacia — 382,600 puncte : 6.
S. U.A. — 379.750 puncte ; 7. R. P. 
Chineză — 379.350 puncte : 8. Unga
ria — 377,800 puncte ; 9. Canada — 
375,200 puncte ; 10. Japonia — 371,475 
puncte. Au participat 23 de echipe.

în clasamentul provizoriu al con
cursului individual compus, înaintea 
ultimelor întreceri, de simbătă seara 
(duminică dimineața, ora României), 
pe primul loc se află Ecaterina 
Szabo (România) — 39,375 puncte, 
urmată de Natalia Iurcenko (U.R.S.S.)

o dată cu performanțele 
deschizătoare de drumuri 
ale Nadiei Comăneci — 
impune mereu talenta
te sportive pe firma
mentul gimnasticii mon
diale. Și despre Lau
ra Cutina (Dinamo Bucu
rești — antrenor Florea 
Ștefănescu) s-a mai scris 
în mod laudativ, deși e 
încă foarte tinără, a 
fost mezina formației 
române în anul 1984. 
Dar cine sint celelalte 
fete minunate — Came
lia Voinea, Daniela Sili
vaș, Celestina Popa și 
Eugenia Golea — cu nu
mele cărora abia acum 
ne deprindem, sportive 
cu fundițe, participante 
pentru intîia oară la în
treceri atit de dure, mai

ales din punct de vede
re psihic, cum sint cam
pionatele mondiale ? Pe 
scurt, Camelia Voinea a 
fost selecționată la echi
pa noastră națională de 
la Farul Constanța (an
trenori Traian Stânei și 
Olga Ghițulescu), Danie
la Silivaș de la Cetatea 
Deva (antrenor Ion Căr- 
pinișan). spiridușul Ce
lestina Popa de la Petro? 
Iul Ploiești (antrenor Ele
na, Sima), iar Eugenia 
Golea de la Clubul spor
tiv școlar nr. 2 Bucu
rești (antrenori Mihai 
Demetrescu, Lucia Mereu 
și Cornel Bălan, printre 
elevele cărora se numără 
și Lenuța Rus, rezervă 
a formației noastre la 
Montreal).

Tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, vineri, 
delegația Consiliului Național al 
Frontului Patriei din Republica 
Populară Bulgaria, condusă de tova
rășul Kirstin Tricikov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului, care a făcut o vizită in 
tara noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

în cadrul întrevederii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare statornicite intre parti
dele, țările și popoarele noastre și a

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 9 noiembrie, 
ora 20 — 12 noiembrie, ora 20. In tară: 
Vremea va fi predominant frumoasă !n 
regiunile sudice ale țării șl va avea un 
aspect schimbător In rest. Cerul va fl 
variabil, mai mult noros în vestul, cen
trul și nordul tării, unde vor cădea ploi 
locale. In rest, ploi izolate. în zona de

DOLJ
65000 de apartamente pentru oamenii muncii

„Apartamente moderne, conforta
bile, la nivelul cerințelor și exigen
telor populației". Iată cuvîntul de 
ordine sub semnul căruia si-au 
conjugat eforturile arhitectii Insti
tutului de proiectări al județului 
Dolj — colectiv căruia i s-a con
ferit înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste — in vederea reali
zării de construcții frumoase, de 
calitate. în ultimele două decenii, In 
Craiova, Calafat, Filiași, Băilești 
și Segarcea au apărut cartiere 
•moderne, cu toate dotările ne
cesare. au prins contur adevărate 
„orașe în oraș", asa cum este, bună
oară. cartierul „Craiovita Nouă", 
care adăpostește acum în aparta
mente tot atitia locuitori citi nu
măra întregul oraș Craiova in anul 
1944.

în cel 20 de ani care au trecut 
de la Congresul, al IX-lea al parti

— 39,325 puncte, Olga Mostepănova 
(U.R.S.S.) — 39,288 puncte; Irina Ba- 
raksanova (U.R.S.S.) — 39,250 puncte, 
Dagmar Kersten (R. D. Germană) — 
39,125 puncte, Oksana Omeliancik 
(U.R.S.S.) — 39,088 puncte, Elena 
Șușunova (U.R.S.S.) — 39,013 puncte, 
Gabriele Fahnrich (R. D. Germană)
— 38,888 puncte, Camelia Voinea 
(România) — 38,725 puncte, Daniela 
Silivaș (România) — 38,700 puncte, 
Celestina Popa (România) — 38,650 
puncte etc. Conform regulamentului, 
la competiția pentru titlul individual 
compus iau parte 36 de sportive, dar 
cel mult trei gimnaste din fiecare 
tară, astfel că la aceste întreceri 
vom fi reprezentați de Ecaterina 
Szabo, Camelia Voinea și Daniela 
Silivaș.

Școala românească de 
gimnastică feminină, cu 
productivele ei centre de 
instruire precoce a ta
lentelor, își face pe mai 
departe datoria față de 
reprezentarea cu demni
tate a mișcării noastre 
sportive. Tehnicienii re- 
putați ai gimnasticii, îm
preună cu antrenorii cen
trelor de instruire, îm
preună cu sutele de ti
nere sportive, știu astfel 
să răspundă, in spirit pa
triotic, prin înalte per
formanțe, atenției deose
bite cu care ii înconjoa
ră amatorii dc sport și 
condițiilor excelente de 
pregătire create de partid 
și statul nostru socialist.

Valeriu 
MIRONESCU 

fost exprimată dorința dezvoltării lor 
în continuare în spiritul înțelegerilor 
româno-bulgare la cel mai înalt 
nivel.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale extinderii colaboră
rii dintre Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste din tara noastră și 
Frontul Patriei din R. P. Bulgaria.

La primire a luat parte tovarășa 
Tamara Dobrin, președinte al Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al F.D.U.S. A fost de față Todor Stoi- 
cev, ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

munte se vor semnala lapovlță și nin
soare, Vintul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperatura va crește treptat. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
3 șl plus 7 grade, mai ooborite în de
presiuni. iar maximele între 7 și 17 
grade. Ceată slabă dimineața si seara. 
Local se va produce brumă la începutul 
intervalului. La București : Vremea va 
fi predominant frumoasă, iar cerul va
riabil, favorabil ploii slabe în a doua 
parte a Intervalului. Vintiil va sufla 
moderat. Temperatura minimă va fi 
cuprinsă intre 5 si 7 grade, iar maxima 
intre 13 șl 15 grade. Ceată dimineața și 
seara.

dului. în orașele si comunele dol- 
jene s-au inăltat 65 000 de aparta
mente. Numai in municipiul Craio
va au prins contur în această peri
oadă 10 cartiere mari de locuințe. 
S-a înăltat un nou și modern cen
tru civic al Craiovei. inconfundabll 
prin arhitectura si calitatea con
strucțiilor. Aici. în perimetrul cen
tral s-au dat în folosință aoroa.pe 
1 000 de apartamente si numeroase 
spatii comerciale, toate laolaltă si 
fiecare in parte înălțate într-o ar
hitectură ce îmbină in mod armo
nios specificul traditional cu ele
mentele arhitecturii moderne. Acum 
se lucrează intens la „Piața Revo
luției". ansamblu urbanistic mo
dern. integrat zonei centrale a mu
nicipiului Craiova.
Fototext: Nicolae BABĂLĂU 
corespondentul „Sclnteii"

HANDBAL. în cea de-a treia zi a 
competiției internaționale de hand
bal feminin „Trofeul Carpați", ce se 
desfășoară în Sala sporturilor din 
Iași, selecționata de tineret a Româ
niei a întrecut cu scorul de 29—20 
(16—7) reprezentativa Bulgariei. în- 
tr-un alt joc, echipa Poloniei a dis
pus cu 26—22 (9—13) de formația
Ungariei. In clasament conduc echi
pele României și Poloniei, cu cite 4- 
puncte, urmate de România tineret 
și Ungaria — cite 2 puncte, Bulgaria 
— zero puncte. Astăzi, de la ora 
16,30, auj loc întîtoîrile : România 
tineret — Ungaria și România — 
Bulgaria.

BASCHET. Alături de formația 
Universitatea Cluj-Napoca, precum 
și de Primigi Vicenza și Ț.S.K.A. 
Moscova (calificate din oficiu), au 
obținut prezența în turul trei al 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin echipele Vysoke 
Praga, Versailles, Dusseldorf, Parti
zan Belgrad și' Levski Spartak Sofia.

Rezultate înregistrate în manșa a 
doua a turului secund : Vysoke Pra
ga—UBLV Viena 89—46 ; SF. Ver
sailles — Wisla Cracovia 93—64 ; 
DJK Diisseldorf — Sampo-Bascket 
Lahti 93—74 : Partizan Belgrad — 
Den Helder 93—65 ; Levski Spartak 
Sofia — SC Atena 99—27.

FOTBAL. Vineri s-a efectuat la 
Ziiri-ch tragerea la sorți a meciurilor 
din turul trei (optimi de finală) al 
„Cupei U.E.F.A.". Iată programul 
complet al întilnirilor oe se vor 
disputa la 27 noiembrie și 11 decem
brie : Borussia Moenchengladbach — 
Real Madrid ; KSV Waregem (Bel
gia) — A.C. Milan ; F.C. Nantes — 
Spartak Moscova ; Dniepr — Hajduk 
Split ; Hammarby (Suedia) — F.C. 
Koln ; Atletico Bilbao — Sporting 
Lisabona ; Dundee United — 
Xamax ; Legia Varșovia — Intema- 
zionale.

Așa cum s-a anunțat, tragerea la 
sorți pentru sferturile de finală din 
toate cele trei cupe europene va avea 
loc la 13 decembrie, după încheierea 
turului 3 al „Cupei U.E.F.A.".

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF

BACĂU : Noi sonde 

în circuitul economic
Petroliștii din cadrul Trustului de 

foraj-extracție Moinești depun efor
turi susținute pentru scurtarea 
timpului de forai si punerea in 
funcțiune înainte de termen a tu
turor sondelor destinate producției. 
Prin folosirea unor tehnologii noi- 
avansate, brigăzile de producție din 
cadrul schelelor de forai Comă- 
nești. Tirgu Ocna și Zemeș au pre
dat producției. în ultima lună, ne 
zăcămintele petroliere de la Asău, 
Matca. Cilioaia și Dofteana. 13 noi 
sonde de mică si medie adincime. 
Cu acestea, numărul sondelor noi 
puse în funcțiune de la începutul 
anului a a.iunș la 90. ceea ce a făcut 
ca-nivelul producției zilnice de titei 
să sporească fată de aceeași peri
oadă a anului trecut. Se prevede 
ca oină la finele anului să fie pre
date producției alte 22 sonde, care 
se află la această dată într-un sta- 
diu avansat de execuție. (Gheorghe 
Baltă).

TIRGU MUREȘ :

în 20 de ani —
35 000 de apartamente
In prezent. Ia Tirgu Mureș se 

află în construcție noul cartier 
„Unirii", din care au si fost reali
zate primele 250 de apartamente. 
Alte blocuri de loeuinte au fost 
inăltate in marile ansambluri din 
cartierele „1848“. „T 1". „T 2". „T 
3“, „7 Noiembrie". ..Aleea Carpati". 
„Ady" și in impunătoarea piață a 
Teatrului National. De altfel. în 
aceste zile, lucrătorii Trustului an
trepriză generală de constructii- 
montai Mureș au dat în folosință 
cel de-al 35 000-lea apartament 
construit, la Tirgu Mureș, in Peri
oada ultimilor 20 de ani. în care 
locuiesc două treimi din actualii 
cetățeni ai municipiului. în aceeași 
perioadă, pe harta orașului au apă
rut numeroase obiective social- 
culturale importante. între care 
Spitalul clinic județean, cu 1200 
de paturi, hotelul ..Continental", o 
modernă sală a sporturilor, scoli, 
grădinițe, crese. precum si nume
roase unităti comerciale si de pres
tări servicii către populație. La a- 
ceste realizări, o contribuție de sea
mă și-au adus-o cetățenii orașului, 
care, nurpai în anii actualului cin
cinal. au prestat prin muncă pa
triotică lucrări în valoare de peste 
o jumătate de miliard Iei. (Gheor
ghe Giurgiu).

DOROHOI : Produse 
cu consumuri energetice 

reduse
întreprinderea de sticlărie si por

țelan din Dorohoi și-a îndeplinit 
sarcina de plan pe întreg anul 1985 
la asimilarea de noi produse în fa
bricație. Introducerea în producție 
cu două pînă la cinci luni mai de
vreme a unor noi seturi de vase din 
ceramică pentru menaj si obiecte 
din sticlă, care se realizează cu un 
număr mai mic de operațiuni, a 
contribuit la reducerea cu 9 pină la 
14 la sută a consumurilor energeti
ce normate. Drept urmare. între
prinderea dorohoiană înregistrează 
în acest an o economie de aproape 
900 000 kWh energie electrică și

cinema
$ Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11: 13: 15: 17,15; 19,30, 
MELODIA CU 13 49) — 9; 11; 13: 15; 
17; 19, CULTURAL (S3 50 13) — 11 ; 13; 
15; 17; 19.
© Răxnii fericire („Zilele filmului so- 
vietic“) : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
11,15; 13; 14,45; 16,30; 13,15; 20.
© Evadarea : BUCUREȘTI (15 615-1)
— 9,15; 11,15; 13,15: 15,15; 17,15; 19,15. 
G Cu mîinile curate : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17: 19.
G Alipi de zăpadă — 15; 17; 19, Kra
mer contra Kramer — 11; 13 : PACEA 
(71 30 85).
© Promisiuni : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13: 15: 17: 19.
9 Secretul lui Bacchus ; POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
0 Spectacol la Miraj : PATRIA 
Cil 86 25) — 8,30: 1'1; 13,30; 16,30; 18,45, 
FAVORIT (45 31 70) — 11; 13; 15;
07; 19.
© AgoniaCAPITOL (16 29 17) —
8,30; 11,30; 14,30; 17,30.
© Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 
8.30: 10,30; 12,30; 14,45; 17. 19.15.
© Contrabandiștii din Santa Lucia : 
SALA MICA A PALATULUI — 15; 
■1.745: 19,30.
© Tributul zilelor cenușii : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
@ Cartea junglei — 9; 11: 13: 15: 17, 
Alexandru Ncvskl — 19 : DOINA
(16 35 38).
© Lovitură fulgerătoare : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
AURORA (35 04 66) — 9: 11; 13: 15; 
17; 19.
O Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : CIULEȘTI (50 43 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Cavalerii teutoni : DACIA (50 33 94)
— 8,30; 111.45; 15; 118,15. 

peste 3 700 tone combustibil con
ventional. (Silvestri Ailenci).

BISTRIȚA-NĂSĂUD :

Centrale telefonice 
în folosul cetățenilor

A fost editată o nouă carte de 
telefon a județului Bistrița-Năsăud, 
care reflectă noutățile surve
nite în această parte a țării, in 
ultimii ani. Impetuoasa dezvoltare 
economico-socială a județului a 
impus comunicarea rapidă prin 
telefonie și telex, fapt materializat 
în darea în exploatare a trei cen
trale automate la Beclean, Singeorz- 
Băi și Nășăud. Cea de. a patra a 
fost dată in folosință la Bistrița, 
fiind, de fapt, a doua unitate de 
acest fel în orașul reședință 'de 
județ, Noul obiectiv, echipat cu 
aparatură românească, facilitează 
o mai bună servire a locuitorilor 
din modernele oartiere de locuințe 
„Independenței" și „Viișoara". 
(Gheorghe Crișan).

MARAMUREȘ :

Recuperarea 
de metale neferoase

în spiritul măsurilor stabilite 
privind lărgirea bazei de materii 
prime, miniere si energetice si va
lorificarea superioară a elemente
lor utile din zăcămintele exploata
te. in unitățile Centralei minereu
rilor din Baia Mare se desfășoară 
o amplă acțiune de recuperare. Fo
losind tehnologii moderne de Pre
lucrare. in cursul acestui an aceste 
Colective au reușit să recupereze 
din subprodusele metalurgice si să 
reintroducă în circuitul economic 
importante cantități de diferite me
tale neferoase necesare industriei 
noastre. (Gheorghe Susa).

BÎRLAD : Sporește zestrea 

edilitară a localității
în nâul și modernul cartier mun

citoresc Olga Bancic — Lirei II 
din municipiul Birlad s-au finalizat 
Si dat în folosință alte 148 aparta
mente. atractivul ansamblu de lo
cuințe căpătind cu fiecare zi con
tur. în 600 de'apartamente din cele 
aproape 950 cite sint prevăzute a 
avea în final s-au mutat oameni ai 
muncii din întreprinderile indus
triale bîrlădene. Numărul aparta
mentelor înălțate în anii socialis
mului in „cetatea rulmenților" se 
ridică Ia 12 500. zestrea edilitară a 
întineritei. localități fiind prevăzută 
a se Îmbogăți în cincinalul următor 
cu alte citeva mii de apartamente. 
(Petru Necula).

HUNEDOARA: Realizări

ale furnaliștilor
Harnicii furnaliști de la Combi

natul siderurgic Hunedoara, ferm 
hotărîti să-și îndeplinească exem
plar sarcinile de plan pe acest an 
și să pună baze trainice viitoarei 
producții din anul 1986, raportează 
producerea peste prevederile de 
plan a 16 000 tone fontă cenușie.- 
Este urmarea firească a folosirii la

© Cămin pentru ncfamiliștl : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
© Primăvară fără -soare : PROGRE
SUL (23 91 10) — 15; 17; 19.
e Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30: 11.30; 15: 18.
® Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 12: 16; 19.
© Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9: lil: 13; 15: 17; 19.
& Undeva, cîndva : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13: 15; 17: 19.
® Cei șapte fantastici : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; dtt; 13; 15: 17; 19.
© în numele papei rege : UNION 
(13 49 04) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
© Călărețul electric : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19.
O Confidente : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19.
G Aventură in Marca Nordului : FE
RENTARI (80 49 85) — 11; 13; 15; 
17; 19.
© Superpolitistul: GIULEȘTI (17 55 4G)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19. volga 
(79 71 36) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9; 1.1; 13: 15: 17: 19. 
O Picdone în Egipt: GLORIA (47 46 75)
— 9: 1.1; 13: 15; 17; 19.
© 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
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Rocky II : FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
® Teatrul National (14 7171. sala 
mică) : Țarul Fiodor Ioannovich 
Spectacol susținut de Teatrul Ko- 
missarjevskaia din Leningrad — 19; 
(sala Atelier) : Poveste din Holly
wood — 19,30. 

capacitate a instalațiilor, a organi
zării judicioase, a muncii în toate 
schimburile, intr-un climat de ordi
ne și disciplină. (Sabin Cerbu).

ARGEȘ :

Microhidrocentrale 
în funcțiune

Colectivul întreprinderii elec- 
trocentrale din Curtea de Argeș 
se preocupă cu înaltă răspundere 
nu numai de producerea energjei 
electrice în centralele din compo
nenta sa. ci si de valorificarea ape
lor care alimentează lacurile de 
acumulare. De curind a fost pusă 
în funcțiune o microhidrocentrală 
o'e riul Călugărita, care se varsă în 
lacul Vidraru. A fost, de asemenea, 
amenajat să producă energie elec
trică si pîrîul Dobrineag. ale cărui 
ape se revarsă in lacul de acumu
lare de la Vîlsan. Este de notat că 
turbina ei a fost proiectată, execu
tată si montată cu forțele proprii 
ale întreprinderii. (Gheorghe Cîr- 
stea).

OTELUL ROȘU :

Un modern edificiu 
de sănătate

La inițiativa Consiliului popular 
orășenesc Otelul Roșu, toți zidarii 
din localitate au fost antrenați la 
efectuarea prin muncă patriotică a 
unor lucrări la clădirea noului spi
tal. Răspunzind prompt chemării ce 
le-a fost adresată, zidarii orașului 
s-au angajat să execute integral lu
crările la cel de-al patrulea nivel 
al acestui important edificiu de să
nătate, (Ion D. Cuou),

IAȘI : Construcții 

social-culturale
Noile cartiere din municipiul Iași 

— ..Nicolina I“. „Nicolina II", „Ni- 
colina — C.U.G.". aflate în sud- 
vestul orașului, ca și cele din 
partea de nord-vest, se extind 
cu alte blocuri de locuințe, prevă
zute la par.țer cu spatii comerciale 
si unităti de servire a populației. 
In aceste cartiere se construiesc, 
de asemenea, scoli, crese și grădi
nițe de copii. Numai in acest an 
s-au mai realizat aici peste 2 500 
apartamente. 4 farmacii si o scoală 
cu 24 săli de clasă. în curind vor 
fi date în folosință un cinematograf 
în cartierul „Alexandru cel Bun" si 
un nou local pentru Teatrul de' 
copii și tineret in centrul civic al 
Iasiului. (Manole Corcaci).

CUGIR : S-a inaugurat 
un cinematograf

în orașul Cuglr, binecunoscut 
centru muncitoresc al constructori
lor de mașini-unelte și electrocas- 
nice. a fost dat în folosință un nou 
obiectiv social-cultural : cinemato
graful „Patria", care dispune da o 
capacitate de 500 locuri si apara
tură modernă de proiecție. Noul 
edificiu este amplasat pe una din
tre noile artere ale orașului din 
cartierul de blocuri în care locu
iește mai bine de jumătate din 
populația localității. (Ștefan Di- 
nică).

© Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 
XX“. Recital de violoncel Anca Var- 
tolomei. Iși dau concursul Stcllana 
Calos — inezzosoprană. Viorica Ciu- 
rila —- percuție — 17,30.
© Opera Română (1318 57) : Ernanl 
— 18.
Q Teatrul dc operetă (14 80 Id) : 
Mam’zelle Nitouchc — 18.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan dra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Noțiunea de fericire — 17,30 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Eunucul
— 17.30.
G Teatrul Mic 014 70 81) ; Mitică Po
pescu — 17.
G Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 17,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) i 
Avea două pistoale cu ochi albi șl 
negri — 18.
© Teatrul ,,C. I. Nottara* (59 31 03. 
sala Magheru) : Karamazovll — 17 ; 
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 18.
© Teatru] Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut dc-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18 : (sala
Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din Se
villa — 18.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78); Malavika 
Sarkar (India) — 19: (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18.
© Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— 18.
@ Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9 ; Mary
Poppins — 18.
ft Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) ; 
Guliver în țara păpușilor — 15 ; (sala 
din Plata Cosmonauților) : Nu vor
biți în timpul spectacolului — 15 șl 
16,30.
© Circul București (10 41 95) a Tom șl 
Jerry la circ — 19.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• înlocuitor al petro- 

( LULUI. Un nou combustibil ieftin care, 
i după opinia specialiștilor suedezi, poate 
* înlocui cu succes petrolul a fost realizat in 
l cadrul Centrului de chimie de pe lingă 

Universitatea din orașul Lung. Este vorba 
) de un combustibil fluid, pe bază de căr- 
l bune, al cărui proces de fabricație cuprin- 
’ de patru faze. Mai intii, cărbunele se ma- 
( cină intr-o moară cu bile și apoi se ames- 
J tecă cu apă, într-o proporție de 2:3. în 
ț continuare, prin flotație, din cărbune se în- 
i depărtează conținutul de sulf și de alte im- 
■ purități, iar apoi, prin filtrare, se reduce 
ț cu 25 la sută conținutul de apă al ameste- 
i cului. Etapa finală o constituie adăugarea 
? unor substanțe ca polimeri, polizaharide, 
) alcooli alifatici, cu rol de agenți dispersanți 
î sau stabilizatori. Produsul obținut conține 
I 65—80 la sută cărbune, unu la sută adaosuri
> chimice și, in rest, apă.

® VELIER GIGANT. Cea mai 
mare navă cu pinze din lume se află, ac
tualmente. in construcție, in Franța, in 
portul Le Havre, Ea va avea o lungime de 
130 metri, iar suprafața velelor sale va 
totaliza 2 000 metri pătrați. Noul velier va 
număra patru catarge și va întreprinde pri
ma călătorie pe mare în 1986, cind va tra
versa Oceanul Atlantic.

• RĂȘINĂ PENTRU EMAILA
REA FAȚADELOR. Specialiștii firmei 
japoneze Asahi Glass au obtinut o rășină 
de acoperire fluorocarbonică transparentă 
care se dizolvă in solventi organici si se 
Întărește la temperatura camerei. Posibile 
întrebuințări ? Sub formă de email de fini
sare. cu proprietăți anticorozive. pe fațade
le clădirilor, pentru emailarea diferitelor 
elemente ale autovehiculelor sau protejarea 

materialelor plastice împotriva radiațiilor 
ultraviolete.

Spre deosebire de alte rășini fluorocarbo- 
nice. noul produs se poate dizolva ușor in 
solventi. iar după evaporarea acestora se 
întărește datorită reacțiilor ce au loc intre 
cele patru componente ale sale. Aceste pro
prietăți fac posibilă utilizarea unor metode 
variate de acoperire, cum ar fi pulveriza
rea. acoperirea cu valturi sau. cu pensula, 
după care piesele pot fi prelucrate în con
tinuare. deoarece rășina este foarte rezis
tentă la intemperii, la agenti chimici, iar 
sub acțiunea factorilor atmosferici are o 
capacitate de păstrare a luciului de peste 
90 la sută, adică de circa 20 de ani.

• CREME DIN... APE TERMA
LE. „Caola", >cea mai mare întreprinde
re de produse cosmetice din Ungaria, a 
lansat, de curind. pe piață o nouă „familie" 
de produse — purtînd numele de Hemovit 

— realizate pe baza celor mai renumite ape 
termale din țară. Prospectele asigură că 
respectivele creme, în numai 10—20 de mi
nute de la aplicarea pe piele, dau aceleași 
rezultate ca o cură completă de ape ter
male.

Crema Hemovit-R, realizată din apele 
băilor Lukâcs, din Budapesta, este reco
mandată pentru calmarea durerilor reuma
tismale, efect completat cu ajutorul șam
ponului, al spumei de baie și al cremei hi- 
dratante cu aceeași specificațfe.

Cit privește crema Hemovit-G, fabricată 
din aceleași ape, ca de altfel și pasta de 
dinți de acest tip, ele prezintă efecte bune 
în combaterea inflamațiilor. O altă cremă 
din gama Hemovit. realizată din apele ter
male de la Heviz, in urma testărilor clinice 
a rezultat că asigură bune rezultate in tra
tarea bolnavilor de lumbago.

® NEȘIFONABIL. Cercetători ai 
Școlii politehnice din Lodz, capitala indus

triei textile poloneze, au brevetat, de cu
rind. un nou apret care se... pretează la 
orice țesături cu un conținut de cel puțin 
20 la sută celuloză. Efectul ? Acestea devin, 
practic, neșifonabile, atit în stare umedă, 
cit și. uscată, făcind astfel inutil călcatul. 
Secretul ? Prin reacțiile chimice care le 
produce noul apret, celuloza capătă o struc
tură reticulară, practic nedeformabilă.

De reținut că în soluțiile care constituie 
apretul pot fi adăugați coloranți sau sub
stanțe vizind ameliorarea altor calități ale 
țesăturilor tratate.

® MAI BATRÎN CA MACHU
PICCHU. în Peru, nu departe de orașul 

preincaș Gran Pajaten, la o altitudine de 
3 000 de metri, în provincia Amazonas, au 
fost descoperite de curind ruinele altui oraș 
datind din aceeași perioadă. Cu unele clădiri 
atingind înălțimi de 45 de metri, acest oraș, 

1 organizat în 30 de ansambluri de locuințe, 

cu structuri predominant circulare și nu
meroase terase, va permite, potrivit spe
cialiștilor, să se înțeleagă mai bine istoria 
civilizațiilor precolumbiene șl preincașe. 
Din primele analize efectuate de oamenii 
de știință a rezultat că orașul, denumit pro
vizoriu Gran Vilaya, a fost ridicat de 
seminția chachapaya, cu pielea deschisă 
la culoare, popor subjugat de incași către 
sfirșitul secolului XV. Așezarea ar fi mai 
veche decît celebrul Machu Picchu, situat 
la o mie de kilometri spre sud, aproape 
de Cuzco, unde se refugiaseră incașii, în 
fața năvălirii trupelor spaniole. Rămine de 
determinat originea acestui popor de „fețe 
palide", cu pârul blond și ochi albaștri, care 
apare ca o anomalie genetică in istoria 
semințiilor vechi din cele două Americi, 
exclusiv amerindiene, de origine asiatică. 
Să aibă oare dreptate legendele locale care 
vorbesc de călători din zona Mediteranel 
care ar fi poposit cîndva, demult, în Ame
rica de Sud ?

*
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PENTRU ELIMINAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE
R. F. GERMfiNIS: împotriva planurilor 

de militarizare a
î BONN. — Reprezentanții Comite- 
i tulul de coordonare al mișcării 

pentru- pace din R.F. Germania, ai 
) Inițiativei oamenilor de știință 
4 „Răspundere pentru pace" si ai 
’ Inițiativei creștine pentru pace au 
1 reafirmat, la o conferință de presă 
, comună, desfășurată la Bonn, că 
V resping ferm planurile . S.U.A. 
4 militarizare a spațiului cosmic.
' latează agenția A.D.N.
) Reprezentantul Comitetului
4 coordonare. Gerd Greune. a relevat 
' că lupta împotriva Inițiativei de 
ț apărare strategică (S.D.I.) consti- 
4 tuie problema centrală a politicii 

de pace si de securitate. Comitetul.
1 care grupează numeroase organiza- 
ț ții antirăzboinice vest-germane.

î 
ț
4 timpinarea unei catastrofe nucleare
* lansat de organizațiile antirăzboi- 
ț nice si democratice din acest oraș. 
4 relatează agenția A.D.N.. citind un 
.' comunicat al P.S.D. în comunicat 
ț se ârată că P.S.D. din Berlinul 
ț occidental speră că guvernul vest-
• german va respinge orice partici

pare la Inițiativa de apărare stra-

de
re-

de

spațiului cosmic
cere guvernului R.F.G. 
prindă acțiuni concrete 
pentru a contribui la

. cursei înarmărilor. G. 
anunțat că în perioada 
săptămînl de acțiune pentru pace, 
organizată sub lozinca — ..Pace 
prin dezarmare si echitate — o 
nouă mobilizare pentru supravie
țuire". în toate zonele R.F.G. 
avea loc mii de manifestări.

La rindul său. purtătorul de 
vînt al Inițiativei oamenilor 
știintă ..Răspundere pentru pace" a 
arătat că organizația sa a dus în 
centrul activității ei combaterea 
planurilor de militarizare a spațiu
lui cosmic, care ..ar declanșa o 
spirală fără precedent a înarmă
rilor".

BER.LIN v

Mesaj de salut adresat 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
de tovarășul Erich Honecker

între-să
si practice 

încetarea 
Greune a 
apropiatei

vor

cu-
de

BERLINUL OCCIDENTUL &pel al organizațiilor
antirăzboinice

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
Prezidiul Partidului Social-Demo
crat, din Berlinul occidental a ho- 
tărit să semneze Apelul la preîn-

tegică. program al S.U.A. de mili
tarizare a spațiului cosmic.

Apelul organizațiilor antirăzboi
nice din Berlinul occidental, sem
nat pînă în prezent de’ peste 100 000 
de persoane, respinge proiectele 
S.U.A, de militarizare a spațiului 
cosmic, se pronunță în favoarea 
creării unei zone denuclearizate în 
Europa centrală si condamnă sta
tionarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune pe conti
nentul european, cerînd intensifi
carea negocierilor de dezarmare.

FRANȚA: Program de manifestări 
dezarmării
la 1â noiembrie. în întreaga țară 
va trebui să răsune glasul celor 
care se pronunță pentru pace și 
dezarmare, în principal pentru 
dezarmare nucleară, se spune în 
mesaj.

în favoarea
PARIS. — Conducerea Mișcării 

partizanilor păcii din Franța a dat 
publicității un mesaj adresat opi
niei publice de a participa la „Ziua 
națională de luptă pentru pace și 
dezarmare" care se va desfășura

* OLfiNDK : Fruntași ai vieții publice cer parlamentului 
să nu aprobe instalarea rachetelor atomice

HAGA. — Un grup de activiști 
pe tărîmul vieții politice si obștești 
din Olanda, reprezentanți ai orga
nizațiilor de 
organizații de

• parlamentului „„ „„v.,
1 să nu aprobe hotărirea guvernului
( JAPONIA: Petiție

*

*

*

sindicat si ai altor 
masă au adresat 
un apel în care cer

privind amplasarea în tară a ra
chetelor de croazieră americane. In 
apel se arată că. atunci cînd a luat 
hotărirea. guvernul a ignorat cere
rile opiniei publice olandeze de a 
nu fi amplasate rachete ce teri
toriul tării.

a
din insula

. TOKIO. — Un grup de locuitori 
ai insulei Miakezima au adresat 
Direcției Apărării Naționale o pe
tiție in care se cere anularea pla
nurilor privind construirea unui 
aeroport militar american pe insu
lă. Populația insulei, s’e subliniază

mișcării pacifiste 
Miakezima
In petiție. nu dorește transforma
rea acesteia intr-un poligon mili
tar si cere autorităților să renunțe 
la orice planuri care s-ar solda cu 
aducerea de armament si tehnică 
de luptă străină.

Sprijin larg politiciiNOUfî ZEELRNDă: !.
de denuclemzare susținute de guvern

Peste o jumătate de milion de 
oameni ai muncii din Noua Zee- 
landă. membri ai Federației neo
zeelandeze a muncii, susțin politica 
de denuclearizăre a primului mi- 

, nistru David Lange, a declarat in- 
‘ tr-un interviu acordat ziarului
4 nipon „Seakai Simpo". presedinte- 
’ le acestei federații. Potrivit unui 
l sondaj al opiniei publice, a decla-

rat acesta, politica guvernului 
Lange este sprijinită de majorita
tea populației tării. De asemenea, 
a spus el. 
vernul ar 
departe si 
din blocul
apără în nici un 
națională, a Noii Zeelande.

noi considerăm că gu- 
trebul să meargă mai 
să anunțe ieșirea tării 
militar ANZUS, care nu 

fel securitatea

ț 
î

(

T
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BERLIN 8 (Agerpres). — Un cor
dial mesaj de salut, împreună cu cele 
mai bune urări au fost adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De

mocrate Germane. Mesajul a fost 
transmis delegației Uniunii Tinere
tului Comunist din țara noastră cu 
prilejul primirii participanților la' 
Reuniunea Comitetului Executiv al 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat (F.M.T.D.), organizată la 
Berlin in contextul marcării Anului 
Internațional al Tineretului și al ani
versării a 40 de ani de la crearea 
F.M.T.D.

Situația economică din Africa în dezbaterea 
Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— La sediul din New York al O.N.U. 
se desfășoară lucrările unei ședințe 
speciale a Adunării Generale consa
crate situației economice din Africă, 
continentul cu nivelul de dezvoltare 
cel mai redus. în cadrul luărilor de 
cuvînt este subliniat faptul că actuala 
situație economică din Africa resim
te efectele unei dominații coloniale 
prelungite, caracterul critic al eco
nomiilor țărilor africane fiind agra
vat de dependența de piețele străine 
afectate de măsuri protecționiste 
crescînde, de scăderea preturilor la 
materiile prime, de fluctuația ratelor 
de schimb valutar, de diminuarea 
ajutorului pentru dezvoltare, de ab
sența unei infrastructuri economice 
stabile.

In aceste condiții, au relevat dele
gații diferitelor state, este imperios 
necesar ca întreaga comunitate in
ternațională să-și unească forțele și 
să sporească eforturile în sprijinirea 
țărilor africane peqtru stabilizarea 
preturilor la materiile prime și pro
dusele primare, îmbunătățirea con
dițiilor de schimb și reglementarea

problemei datoriilor externe In lumi
na cerințelor dezvoltării specifice ale 
fiecărei țări în parte.

Țările africane au prezentat un 
proiect de rezoluție prin care cer 
convocarea unei sesiuni speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U., în aprilie 
1986, pentru a examina situația eco
nomică- critică din Africa, precum și 
mijloacele pentru depășirea acestor 
dificultăți.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a sprijinit, în 
cuvîntul său, ideea convocării unei 
asemenea sesiuni, afirmînd : „Afri
ca este singurul continent unde ni
velul de trai a scăzut permanent în 
ultimul deceniu, iar această tendință 
se menține și în prezent". El a cerut 
tuturor statelor lumii să acorde prio
ritate problemei dezvoltării în Afri
ca, apreciind că dezvoltarea agricul
turii trebuie tratată cu un regim de 
înaltă prioritate. In același timp, 
trebuie sporite resursele financiare, 
ceea ce presupune soluționarea pro
blemei datoriilor externe, relansarea 
exporturilor și creșterea fluxului de 
mijloace financiare spre Africa.

ORIENTUL MIJLOCIU
© ,,Declarația de la Cairo" prezentată de președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. • Evoluția situației din Liban

CAIRO 8 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. relatează că intr-un docu
ment prezentat ziariștilor în capitala 
egipteană, pe care l-a numit „decla
rația de la Cairo", președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a arătat : „O.E.P. denunță 
și condamnă toate formele de tero
rism, atît cele in care sint implicate 
state, cit și cele comise de grupuri 
și indivizi împotriva unor persoane 
nevinovate, lipsite de apărare, ori
unde s-ar petrece ele în lume".

„Conducerea O.E.P. — a spus el — 
va lua toate măsurile de descura
jare, pentru sancționarea celor care 
încalcă hotărirea adoptată, în acest 
sens, in 1974".

Subliniind că acest angajament nu 
poate fi unilateral, Yasser Arafat a 
invitat comunitatea internațională — 
după cum transmit agențiile France 
Presse și Reuter —•' „să constrîngă 
Israelul la încetarea tuturor acțiuni
lor teroriste in interior și în exte
rior". Președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. a relevat atașamentul 
său la dreptul poporului palestinian 
de a rezista prin toate mijloacele 
împotriva ocupației israeliene din 
teritoriile sale, pentru a obține eva
cuarea acestor teritorii. „Evenimen
tele au confirmat convingerea O.E.P.

că operațiunile teroriste întreprinse 
în exterior aduc atingere poporului 
palestinian și distorsionează imagi
nea luptei sale legitime pentru liber
tate" — se menționează în decla
rație. Yasser Arafat a evidențiat că 
„sfirșitul ocupației israeliene este 
calea unică pentru instaurarea secu
rității și păcii în Orientul Mijlociu".

BEIRUT 8 (Agerpres). — Forțele 
israeliene de ocupație din sudul Li
banului continuă acțiunile represive 
împotriva populației libaneze. în 
cursul zilei de joi, trupe israeliene 
și unități ale așa-zisei Armate a Su
dului Libanului, creată și finanțată 
de Israel, au întreprins raiduri asu
pra localităților Bani Hayyam, Mer- 
kaba și Paibe. După cum a anunțat 
un purtător de cuvînt al U.N.I.F.I.L., 
forțele .israeliene au efectuat per
cheziții, au operat arestări și au dis
trus o serie de locuințe.

Surse ale securității libaneze au 
relevat că trupele israeliene și-au 
consolidat în ultimele săptămînl 
prezența in regiunile ocupate 
din sudul Libanului. Blindate is
raeliene au preluat controlul asu
pra zonei fortificate Sujud și s-au 
amplasat pe poziții ce amenință ora
șele Jezzine și Nabatyeh.

BRAZILIA

Manifestare 
consacrată 
României

BRASILIA 8 (Agerpres). — 
Volume din ' gindirea so- 
cial-politică a președintelui 
Nicolae Ceausescu au fost pre
zentate în cadrul unei manifes
tări culturale dedicate României 
organizate la Brasilia. Cu acest 
prilej, au fost înfățișate mo
mente importante din istoria 
poporului român, realizările re
marcabile obținute in dezvol
tarea economico-socială a tării 
in perioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului, obiecti
vele de dezvoltare a patriei in 
perioada 1986—1990 si perspecti
vele pină in anul 2000.

în continuare, s-au prezentat 
filme documentare românești.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul 

geologiei
HANOI 8 (Agerpres). — In Repu

blica Socialistă Vietnam a avut loc 
ședința 50-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul geologiei, la care au participat 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și o delegație din R.S.F. 
Iugoslavia.

Comisia a examinat unele pro
bleme de colaborare in domeniul 
geologiei, care decurg din hotăririle 
Sesiunii și Comitetului Executiv ale 
C.A.E.R., a adoptat un raport asupra 
activității sale în anul 1985 și a sta
bilit acțiunile de colaborare care 
urmează să se desfășoare în cadrul 
Comisiei în 1986—1987.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme de colaborare teh- 
nico-științifică în domeniul geologiei, 
în legătură cu care au fost adoptate 
hotărîri corespunzătoare.

CHILE

Guvernul militar intensifică 
acțiunile represive

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres). — După cum transmite agen
ția Reuter, acțiunile represive ale 
guvernului militar chilian din ulti
mele zile s-au soldat cu moartea a 
patru persoane, ucise de gloanțele 
trase în plină mulțime de polițiști și 
armată, la care se adaugă aproxima
tiv 100 de răniți pe baricadele ridi
cate in capitală și în alte orașe. 
Agenția citată adaugă că la Santiago 
și în alte 10 mari orașe din țară au 
fost operate peste 900 de arestări.

Prin declarația ministrului de in
terne, Ricardo Garcia, guvernul chi
lian a făcut cunoscut că nu va re
nunța la actuala politică și nu va 
permite nici un fel de schimbări de
mocratice, menționează Reuter. La 
rindul ei, agenția France 1 Presse in
formează că un prim exemplu al a- 
cestei hotărîri este decizia Curții de 
apel din Santiago, care a făcut cu
noscut că a respins cererile de eli
berare prezentate de cei șase lideri 
ai principalelor centrale sindicale 
arestați recent și deportați, alături de 
alte personalități politice de opozi
ție, în localități izolate ale țării.

Răspunsul secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
la mesajul unor șefi de state și guverne 

privind încetarea inarmărilar atomice
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Răs- 

punzind mesajului adresat de pre
ședintele Argentinei, președintele 
Mexicului, primul ministru al Sue
diei, primul ministru al Indiei, pri
mul ministru al Greciei și Julius 
Nyerere — semnatari ai „Declarației 
de la Delhi" conținînd un apel adre
sat țărilor ce dețin arme nucleare de 
a pune capăt actualei curse a înar
mărilor in domeniul atomic — Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., relevă că U.R.S.S. 
împărtășește punctul de vedere al 
semnatarilor mesajului cu privire la 
importanta pe care ar avea-o insti
tuirea de către U.R.S.S, și S.U.A. a 
unui moratoriu pe timp de 12 luni 
asupra exploziilor nucleare. încetarea 
experiențelor nucleare ar permite să 
se frineze considerabil, iar, -în multe

privințe, ar face practic imposibilă 
perfecționarea calitativă a armelor 
nucleare, crearea de noi tipuri de 
asemenea arme.

In prezent, există posibilitatea 
reală de a se face, în sfîrșit, un pas 
cu adevărat hotărâtor, istoric spre 
încetarea pentru totdeauna a expe
riențelor nucleare. în ce privește 
Uniunea Sovietică, ea ar putea să 
prelungească moratoriul său după 1 
ianuarie 1986 dacă S.U.A. va adera 
la acesta. „Mai mult — se arată în 
răspuns — sintem de pe acum gata, 
de astăzi, pentru un acord nelimitat 
în timp privind interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară". „Dacă 
se va manifesta voință politică, după 
opinia noastră, va fi pe deplin posi
bil să se rezolve și problema contro
lului"

„China se pronunță ferm pentru 
interzicerea armelor nucleare"

Declarația premierului Consiliului de Stat a! R.P. Chineze
BUENOS AIRES, — China se pro

nunță ferm pentru interzicerea com
pletă si apoi distrugerea armelor 
nucleare — a arătat premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
Zhao Ziyang. care se află în vizită 
oficială la Buenos Aires. Premierul 
chinez a declarat că China salută 
reluarea convorbirilor sovieto-ameri-

cane în problema controlului arma
mentelor. exprimîndu-si speranța că 
U.R.S.S. si S.U.A. vor avea inițiati
va in ceea . ce privește reducerea 
substanțială a arsenalelor lor nuclea
re. netezind, astfel, calea pentru tre
cerea la o dezarmare nucleară gene
rală.
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CONVORBIRI FRANCO—VEST- 
| GERMANE. La Bonn au avut loc 

convorbiri între președintele Fran- 
I ței, Francois Mitterrand, și can

celarul R.F.G., Helmut Kojil. Au 
fost examinate aspecte ale situa- 

■ ției din Europa, relațiile Est-Vest 
și securitatea pe plan internațional. 

I Au fost evocate, de asemenea, as
pecte ale colaborării tehnologice 

I bilaterale în domeniile civil și mi-
. litar.

SIMPOZION. La Haga a avut lo.c 
Iun simpozion pe tema „Structuri și 

metode de lucru ale O.N.U.", orga
nizat de Academia de drept inter
național de la Haga și Univetsita- 

[ tea Națiunilor Unite din Tokio, in 
I cadrul acțiunilor de marcare a îm

plinirii a 40 de ani de la crearea 
I organizației. La simpozion au par

ticipat profesori universitari, jude
cători ai Curții internaționale de 

. justiție, cercetători din țări europe
ne, inclusiv România, precum și 

| din S.U.A. și Japonia.
I BILANȚ. Cei șapte ani care au 

trecut de la cea de-a treia plenară 
a celui de-al Xl-leâ Comitet Cen- 

Itral al P.C. Chinez au constituit 
una dintre cele mai bune perioade 
a economiei naționale de la crearea 
R. P. Chineze, in anul 1949, a re- 

Ilatat agenția China Nouă, citind 
date prezentate în Comisia Econo
mică. de Stat. Subliniindu-se că 

| activitatea economică este orientată

spre creșterea eficientei acesteia și 
asigurarea unei cointeresări econo- | 
mice mai mari a oamenilor muncii 
în dezvoltarea producției, s-a pre- I 
cizat că valoarea producției indus- I 
triale și agricole, precum și venitul 
național au sporit intr-un ritm 1 
mediu anual de 10 la sută, iar toate 
sectoarele economice s-au dezvoltat' I 
intr-un ritm susținut, ferm și echi
librat.

GUVERNUL ITALIAN condus 
de premierul Bettino Craxi a obți
nut vineri' votul de încredere in | 
Senat, după ce primise votul Ca
merei Deputaților in cursul zilei 1 
de miercuri. .

ALEGERE. Un reprezentant al I 
Partidului Comunist Italian a fost 
ales primar al orașului Diano- I 
Marino, din regiunea Liguria. în 
nordul Apeninilor. Organul execu
tiv al orașului este alcătuit din re- 1 
prezentanti ai Partidului comunist 
și Partidului socialist. I

DEMONSTRAȚII DE PROTEST I 
IN COREEA DE SUD. In diferite | 
localități din Coreea de sud con
tinuă demonstrațiile populației im- I 
potriva regimului militar al lui 
Chun Du Hwan și pentru încetarea 1 
represiunilor împotriva forteldr de- , 
mocrate. în 11 universități din 
tară au avut loc mitinguri si de- I 
monstratii la care au participat 
aproximativ 3 000 de studenti.

DEZARMAREA, REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
cale importantă pentru crearea condițiilor de , eradicare

ridicarea nivelului sănătății în lume

Sporirea vertiginoasă a cheltuieli
lor militare, care, așa cum se anti
cipează, vor atinge anul acesta in
credibila sumă de 1 000 miliarde do
lari, acționează ca o uriașă pompă, 
care „absoarbe" fonduri din domenii 
de importanță vitală pentru asigura
rea condițiilor elementare de viață 
și sănătate ale populației de pe pla
neta noasțră. Dacă nu a existat nici 
un exemplu cînd vreun nou proiect 
militar a fost abandonat din cauza 
insuficienței mijloacelor de finanța
re, în schimb există zeci și sute de 
inițiative salutare pentru acțiuni pe 
plan mondial privind combaterea și 
eradicarea unor boli ce seceră anual 
viața a sute de milioane de copii și 
adulți. La fel — soarta unor cerce
tări ce nu pot fi desfășurate la ni
velul și la proporțiile eficienței 
scontate ca, urmare a lipsei totale 
sau parțiale de fonduri, de cadre, 1

laboratoare, instalații și aparatură 
medicală.

Domeniul ocrotirii sănătății supor
tă, ca și atitea alte sectoare ale ac
tivității publice, apăsarea sufocantă 
a uriașei poveri a cheltuielilor fni- 
litare. Pe întinse zone ale globului, 
condițiile precare de trai și de igie
nă, lipsa apei potabile, a unei rețele 
sanitare favorizează persistența și 
extinderea unor boli, cărora le cad 
victime nevinovate zeci și sute de 
milioane de oarfieni.

Cu o recrudescență sporita se ma
nifestă cunoscutele maladii tropicale. 
Paludismul, eradicat din Europa, ră- 
mine una din bolile cele mai răspin- 
dite și mai devastatoare, anual 8—9 
milioane de oameni mor din cauza 
acestei boli răspîndite in grade di
ferite în 102 țări ; lepra, răspindită 
încă în numeroase țări tropicale din 
Asia, Africa și America Latină, 
afectează aproape 11 milioane de 
persoane, din care numai o pătrime 
au acces Ia un tratament medical 
adecvat ; alte patru boli tropicale
— filarioze, schistosomiaza (bilhar- 
zioza), leismanioze, tripanosomiaze
— macină sănătatea a peste jumătate 
de miliard de oameni, le reduc capa
citatea de muncă, tocmai în țări 
unde ridicarea nivelului productivi

IATĂ, REFERITOR LA PROBLEMA IN DISCUȚIE, ALTE CITEVA DIN 
MARILE PARADOXURI ALE LUMII CONTEMPORANE :

® La mijlocul deceniului ’70, pentru îngrijirea sănătății unul soldat 
se cheltuia de 1 000 ori mai mult decît pentru îngrijirea sănătății unui 
civil.

® Sumele cheltuite în lume pentru înarmări în numai 15 ore (1,3 mi
liarde dolari) ar ajunge pentru vaccinarea tuturor copiilor planetei 
contra bolilor contagioase.

• Calculele efectuate în 1984 arătau că jumătate din sumele 
cheltuite pentru înarmare ar putea acoperi costurile pentru construirea a 
30 000 spitale cu 18 000 000 paturi. Costul unui prototip de bombardier 
modern echivalează cu suma necesară construirii și echipării a 75 de 
spitale cu cite 100 de paturi. O instituție latino-americană - FUNDA- 
LATIN - a calculat că renunțarea la o singură rachetă intercontinentală 
ar elibera fonduri pentru ridicarea a 65 000 centre medicale.

• Peste jumătate din populația lumii - nota ziarul „Le Monde” - 
nu dispune de nici o formă permanentă de îngrijire medicală.

• In lume numărul persoanelor ocupate in sectoarele militare este de 
4 ori mai mare decit totalul medicilor și infirmierelor.

tății muncii constituie o componentă 
esențială a eforturilor șl programe
lor de lichidare a slabei dezvoltări 
economice. După cum demonstrează 
studiile întocmite de Organizația 
Mondială a Sănătății, asigurarea

unei asistențe medicale adecvate ar 
permite realizarea, în țările in curs 
de dezvoltare, a unor producții cu o 
valoare de citeva ori sporită. Este 
ceea ce specialiștii denumesc „func
ția productivă a sănătății în pro

UN AVION ULTRAMODERN
= 100 SPITALE

cesul dezvoltării economica și so
ciale".

Tabloul suferințelor impuse ome
nirii de risipirea uriașă și absurdă a 
fondurilor și resurselor înghițite de 
cursa înarmărilor este completat de 
proporțiile încă alarmante ale mor
talității infantile : 130 decese la 1 000 
nou-născuți în țările cu venituri 
mici. Una din cauze, poate cea mai 
importantă : în lume, 60 la sută din 
femei sint private de îngrijirea me
dicală în timpul sarcinii și la naș
tere.

La ce situații de-a dreptul abe
rante a dus cursa înarmărilor o arată 
și faptul că la fiecare 100 000 de lo
cuitori ai Terrei există pe ansamblul 
populației globului cite 556 de mili
tari, dar numai 85 de medici ! Asis
tența medioală de bază (presupu- 
nind igienă, personal calificat, profi
laxia bolilor infecțioa^e și medica
mente esențiale) ar necesita chel
tuieli suplimentare de 50 miliarde 
dolari pe an în următorii 20 de ani 
sau 12,5 dolari de persoană anual, 
adică a douăzecea parte din cele 
1 000 miliarde „devorate" în prezent 
de cursa înarmărilor.

Sint cunoscute, de asemenea, și 
consecințele extrem de grave ale 
faptului că 2 miliarde de oameni nu 
au asigurată apa potabilă, lipsa aces

teia favorizfnd răspindirea a nume
roase boli. De aceea, în 1980, O.M.S. 
a lansat „Deceniul apei potabile", 
care avea drept scop declanșarea 
unei vaste acțiuni la scară mondială 
pentru purificarea uneia din sursele 
vitale ale omului și asigurarea apei 
potabile pînă la sfirșitul secolului 
pentru 3 miliarde de persoane, luind 
în calcul evoluția demografică pre
vizibilă. Remedierea radicală a aces
tei situații ar necesita alocarea su
mei de două miliarde dolari (mai 
puțin decît cheltuielile militare pe 
o zi !).

Este un fapt că sporirea alocațiilor 
militare, în bugetele statelor occi
dentale, s-a operat șl se efectuează 
prin reducerea sistematică a ansam
blului cheltuielilor sociale, inclusiv 
în domeniul ocrotirii sănătății. Revis
ta americană „Newsweek" releva în 
acest sens : „Sistemul englez medical 
suferă de deteriorarea facilităților, de 
învechirea aparaturii și echipamen
telor, de penurie de paturi, in timp 
ce costul îngrijirii medicale a crescut 
mai repede decit rata medie a infla
ției, iar guvernul a dispus — numai 
în 1983 — reducerea alocațiilor cu 
170 milioane de lire sterline. Ocro
tirea sănătății publice in Italia se 
află intr-o stare și mai dificilă".

Cursa înarmărilor generează și alte

fenomene cu grave implicații pentru 
popoare. Astfel, devine tot mai pre- 
ocupantă activitatea îndreptată spre 
perfecționarea armelor biologice. In 
timp ce omenirea resimte lipsa acu
tă a unor vaccinuri sau medicamente 
pentru combaterea bolilor amintite se 
fac cercetări în ascuns pentru iden
tificarea unor agenți microbieni tot 
mai virulenți care să fie folosiți în- 
tr-un eventual război. In unele țări 
fondurile alocate pentru cercetări 
militare biologice s-au triplat în ul
timii 5 ani.

Este evident că prin dezarmare, 
prin reducerea cheltuielilor militare 
s-ar disponibiliza uriașe fonduri care 
să fie canalizate în vederea acoperi
rii unor (stringente necesități, inclu
siv ocrotirea sănătății, favorizfnd an
gajarea linei largi și rodnice coope
rări internaționale pentru combate
rea cu succes a epidemiilor și asigu
rarea unor condiții sanitare cores
punzătoare pentru toți locuitorii pla
netei. Programul O.M.S. „Sănătate 
pentru toți în anul 2000" ar avea, 
astfel, asigurate condițiile ca din- 
tr-un deziderat de vitală importanță 
să se transforme intr-o concretă și 
binefăcătoare realitate.

Petre STĂNCESCU
Desene de TUDOR ISPAS
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