PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
•. ........ —---------------- - ---------------- ------

Sîmbătă 11 octombrie 1986

Anul LVI Nr. 13 728

Prima ediție

I

6 PAGINI — 50 BANI

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, a avut loc,
vineri, 10 octombrie, ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic
Executiv a examinat și aprobat RAPORTUL
CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA PREȚURILOR
$1 TARIFELOR IN SEMESTRUL 1/1986. S-a
apreciat că indicii de prețuri realizați in
prima jumătate a acestui an se situează
la nivelul prevăzut în planul pe 1986, iar
în domeniul prețurilor cu amănuntul sînt
chiar sub limita minimă planificată.
Aceasta reflectă o strictă stabilitate a tu
turor categoriilor de prețuri, comparativ
cu aceeași perioadă a anului trecut, ceea
ce pune în evidență caracterul sănătos al
economiei naționale, justețea măsurilor
adoptate în acest domeniu, aplicarea, cu
bune rezultate, a noului mecanism economico-financiar.
Evoluția pozitivă a prețurilor a fost de
terminată de aplicarea cu fermitate a in
dicațiilor conducerii de partid și de stat
de a nu se admite nici un fel de majorări
de prețuri și tarife și de a fi intensificat
controlul asupra stabilirii lor la toate
verigile.
La menținerea nivelului general al pre
țurilor cu amănuntul a contribuit și evo
luția prețurilor pe piața țărănească, care
au fost mai mici față de aceeași perioadă
a anului trecut, în condițiile creșterii can
tităților de produse agroalimentare vindute populației.
Comitetul Politic Executiv, apreciind re
zultatele obținute, a cerut Comitetului de
Stat pentru Prețuri, organelor de planifi
care, financiare și bancare, tuturor minis
terelor, centralelor, întreprinderilor produ
cătoare să ia măsuri hotărite, care să asi
gure îmbunătățirea în continuare a acti
vității în acest domeniu, exercitarea unui
control exigent asupra evoluției prețurilor
și tarifelor din economie, întărirea disci
plinei in stabilirea și respectarea legali
tății prețurilor, urmărindu-se încadrarea
strictă a acestora in nivelurile prevăzute.
S-a cerut, totodată, să se acționeze cu
fermitate pentru reducerea, in continuare,
a costurilor de producție -și în mod deo
sebit în proiectarea industrială, în con
strucții — pentru lichidarea oricăror ten
dințe de a umfla nejustificat costurile
unor lucrări.
In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut un PROIECT DE DECRET
PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE
„EROU AL NOII REVOLUȚII AGRARE" Șl
A ALTOR DISTINCȚII JUDEȚELOR, ÎNTRE
PRINDERILOR Șl UNITĂȚILOR AGRICOLE
SOCIALISTE PENTRU REALIZĂRI DEOSE
BITE IN SPORIREA PRODUCȚIEI AGRI
COLE. Prevederile proiectului de decret
au în vedere stimularea județelor, unități
lor agricole socialiste, cadrelor din agri
cultură, pentru dezvoltarea intensivă a

producției agricole, obținerea unor recolte
bogate pe întreaga suprafață agricolă
planificată, prin organizarea științifică a
producției și a muncii, aplicarea de teh
nologii avansate, de înaltă productivitate,
și pentru sporirea, pe această cale, a
contribuției agriculturii la dezvoltarea ge
nerală a țării, ia creșterea bunăstării po
porului. Pornind de la realizările obținute
în acest an de unitățile fruntașe, proiec
tul de decret stabilește criteriile și nivelu
rile medii de producție care trebuie reali
zate la cereale, la principalele culturi de
cîmp — pe județe, unități agricole de stat
și cooperatiste, stațiuni pentru mecaniza
rea agriculturii, unități de cercetare agri
colă — în vederea obținerii titlului de
„Erou al noii revoluții agrare".
De asemenea, sint prevăzute nivelurile
producțiilor medii la legume de cîmp, le
gume în sere și solarii, precum și la plan
tațiile pomicole și viticole. Totodată, sînt
stabilite nivelurile ce trebuie realizate în
zootehnie privind creșterea producției și
realizarea sarcinilor de livrare la fondul
de stat, sporirea efectivelor de animale.
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca
proiectul de decret să fie îmbunătățit cu
propunerile făcute în cadrul ședinței și să
capete caracter de lege.
Apreciind că instituirea titlului de „Erou
al noii revoluții agrare" are o profundă
semnificație politică și istorică ce mar
chează rezultatele deosebite obținute în
înfăptuirea politicii partidului de dezvol
tare și modernizare a agriculturii, înde
osebi după Congresul al IX-lea al P.C.R.,
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă
apreciere rolului de însemnătate excep
țională al secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
stabilirea strategiei generale de dezvol
tare economico-socială a țării și, în acest
cadru, în elaborarea și fundamentarea
conceptului, profund științific, privind în
făptuirea noii revoluții agrare în România.
in
cadrul
ședinței,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a evidențiat rezulta
tele bune obținute în acest an la produc
ția de cereale și, pornind de la aceasta,
a cerut să se acționeze, în continuare,
cu toată hotărîrea, pentru ca încă în
anul viitor să se realizeze și chiar să se
depășească nivelurile stabilite de Con
gresul al Xlll-lea al partidului la produc
ția de cereale pentru 1990, ultimul an al
actualului cincinal. Secretarul general al
partidului a arătat că sînt create toate
condițiile pentru realizarea cu succes a
acestui important obiectiv și a chemat
organele și organizațiile de partid, pe
toți oamenii muncii din agricultură să
desfășoare o largă întrecere, să acțione
ze cu întreaga răspundere, intr-un spirit
de înaltă ordine și disciplină, pentru ob
ținerea unor producții agricole vegetale
și animale tot mai mari, la nivelul cerin
țelor și exigențelor noii revoluții agrare.

în continuarea ședinței, Comitetul Po
litic Executiv a examinat REZULTATELE
PRIMEI ETAPE A CONFERINȚEI DE LA
STOCKHOLM PENTRU MASURI DE ÎN
CREDERE Șl SECURITATE Șl PENTRU DE
ZARMARE IN EUROPA.
S-a apreciat că documentul adoptat la
încheierea lucrărilor contribuie, prin pre
vederile sale, la creșterea încrederii pe
continentul nostru, marcînd un pas im
portant in direcția întăririi procesului de
edificare a securității și dezvoltare a co
operării în Europa.
Comitetul Politic Executiv a relevat în
semnătatea deosebită pe care au avut-o
demersurile și inițiativele președintelui
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru desfășurarea și încheierea cu
succes a lucrărilor conferinței, pentru apropierea pozițiilor statelor participante
și găsirea de soluții problemelor dezbă
tute, ceea ce a permis realizarea unor
acorduri corespunzătoare. S-a subliniat
că soiuțiile propuse de țara noastră s-au
dovedit juste, realiste și au oferit o bună
bază pentru realizarea înțelegerilor fina
le. Totodată, s-a arătat că încheierea cu
rezultate pozitive a primei etape a Con
ferinței de la Stockholm creează premise
favorabile pentru trecerea la o nouă fază
a acesteia, ce va fi consacrată adoptă
rii unor măsuri de dezarmare.
Comitetul Politic Executiv a aprobat
activitatea depusă în cadrul conferinței
de către delegația română, care, acționînd în spiritul orientărilor și indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a adus o
contribuție constructivă la buna desfășu
rare a lucrărilor, la elaborarea documen
tului final, prin prezentarea de propuneri
și soluții în conformitate cu năzuințele
legitime ale popoarelor europene, ale tu
turor națiunilor, de a trăi într-un climat
de pace, încredere și largă colaborare.
Apreciind că rezultatele pozitive obți
nute la Conferința de la Stockholm des
chid noi perspective procesului de securi
tate și cooperare în Europa, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat hotărîrea
României de a face totul și de a-și aduce
întreaga contribuție la desfășurarea cu
succes a apropiatei conferințe de la Viena, astfel încît aceasta — punînd pe pri
mul plan problemele dezarmării, întăririi
încrederii și colaborării, dezvoltării rela
țiilor economice, tehnico-științifice între
toate statele fără deosebire de orînduire
socială — să marcheze noi pași în direc
ția opririi cursei înarmărilor, eliminării ar
melor nucleare de pe continent, reducerii
armelor clasice, asigurării securității în
Europa și în întreaga lume, a îmbunătă
țirii climatului politic mondial.

Comitetul Politic Executiv a soluționat,
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

Prinde
contur
o importantă
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pentru
prezentul
și viitorul
Capitalei
mînt care vor primi arbo
rii ornamentali și plantele
menite să-și despletească
pletele spre răcoarea acva
tică. Din vechiul parapet
s-au păstrat doar pilonii
de fontă. Trotuarul a fost
refăcut și el. Lui 1 se adaugă șirurile de salcimi
care au avut șansa să su
praviețuiască ofensivei de
aici. In locurile rămase
goale urmează să fie plan

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate, a
primit, vineri, delegația militară
iugoslavă, condusa de general
colonel Georgije Joviăic, membru al
Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, președintele
Comitetului Organizației U.C.I. din
armata populară iugoslavă, care
efectuează o vizită în țara noastră.
Mulțumind pentru întrevederea
acordată,
conducătorul
delega
ției a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cordial salut
din partea tovarășilor Sinan Hasani,
președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia, și
Milanko Renovița, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis, la rîndul său,
tovarășilor Sinan Hasani și Milanko

vedea chipul Întinerit al
Dîmboviței, pe tronsonul
încheiat dintre Grozăvești
si pînă in apropiere de
Ciurel. O Dimboviță cura
tă, frumoasă ca o bucurie.
Așa cum au construit-o
mîinile pricepute, harnice,
cu imensă iubire pentru
Capitala
patriei
dragi.
Miini harnice și pricepute,
care nu pregetă să dea ma
relui oraș o Dimboviță re-

pentru încetarea cursei înarmărilor
și trecerea la dezarmare, in primul
rind la dezarmarea nucleară. în
acest context, oaspetele a apreciat
inițiativa României le a trece la re
ducerea cu 5 la sută, pînă la «Ursi
tul acestui an, a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare.
In cursul convorbirilor a fost sub
liniată necesitatea de a se face totul
pentru soluționarea tuturor conflic
telor și problemelor litigioase dintre
state pe cale politică, prin tratative,
pentru reluarea și consolidarea po
liticii de destindere, înțelegere, co
laborare și pace pe continentul nos
tru și in întreaga lume.
La întrevedere au luat parte gene
ral-colonel Vasile Milea. ministrul
apărării naționale, și general-locotenent Ilie Ceaușescu. adjunct al
ministrului apărării naționale si se
cretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei.
A fost de față Ljubomir Kuzmanovic. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iugoslaviei la București.

Timpul înaintat impune să se acționeze energic,
cu toate forțele, pentru a se asigura pretutindeni

• Pînă în seara zilei de 9 octombrie
griul a fost insâmințat pe 80 la sută din
suprafața planificată
• Deși perioada optimă a expirat, în
multe județe stadiul însămințărilor este
necorespunzător, ceea ce impune măsuri
hotărite pentru grăbirea la maximum a
semănatului
• Cerința esențială a acestor zile este
ca, peste tot unde au mai rămas supra
fețe de semănat, să se acționeze cu toa
te forțele, în două schimburi și în schim
buri prelungite la arat și pregătirea tere
nului și întreaga zi-lumină la însămînțări,

pentru realizarea unor viteze de lucru
mult sporite față de cele stabilite inițial
• Pentru crearea unui larg front de
lucru la semănat este nevoie ca peste tot
unde griul urmează după porumb să fie
concentrate forțe sporite pentru a se
grăbi eliberarea de coceni a terenului
• Urmărind accelerarea la maximum
a însămînțărilor, specialiștii și celelalte
cadre de conducere din unitățile agricole
trebuie să asigure pretutindeni, prin pre
zența efectivă în cîmp, executarea tutu
ror lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic

dar decisiv, pentru generalizarea
unei valoroase soluții tehnice
Generalizarea experienței înaintate, valoroase, afirmate Intr-un do
meniu sau altul de activitate, aplicarea cu operativitate in producție
a realizărilor cercetării științifice și tehnologice, asigurindu-se astfel
scurtarea la maximum a ciclului cercetare-proiectare-producție. consti
tuie cele mai directe și eficiente pirghii de promovare a progresului
tehnic. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, atît Ia recentul forum al democrației muncito
rești, cit și cu prilejul vizitelor de lucru efectuate, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. in unele unități economice din județele Buzău. Dîm
bovița și Prahova, larga acțiune de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției desfășurată în prezent în întreaga industrie, acțiu
ne menită să asigure ridicarea industriei, a întregii economii Ia un nivel
superior de eficientă, nu se poate realiza decit în măsura în care abor
darea cu curaj a unor cercetări de certă valoare științifică și tehnologică
este însoțită, pretutindeni, dc o și mai intensă activitate de valorificare,
cu maximum de randament și operativitate, a noilor cuceriri ale gindirii
și muncii de investigare științifică.
Continuînd seria articolelor apărute tn ziarul „Scînteia", ne propu
nem si de data aceasta să aducem in discuție modul cum se generali
zează în industrie o serie de realizări tehnice și tehnologice valoroase,
cu efecte economice deosebite asupra reducerii consumurilor de energie
și combustibili, al creșterii productivității muncii și calității produselor.
In ancheta de astăzi ne vom referi la procesul de afirmare a unei
valoroase realizări tehnice, ce poate soluționa multe probleme legate de
reducerea consumului de combustibil la sutele de cuptoare de forjă și
tratamente termice existente în industrie, proces care, anticipăm, se află
pe un făgaș bun. dar. din păcate, este frînat de unele obstacole de na
tură nu atît tehnică, ci organizatorică. Este vorba de instalația de ardere
cu recuperare de energie, concepută și realizată de specialiști ai Insti
tutului de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectări pentru
sectoare calde si metalurgie — l.C.S.I.T.P.S.C.M. din București.

0 comandă socială,
o cerință stringentă :
reducerea consumurilor
energetice
tați copacii atît de nece
sari orașului. Și mai e mi
rosul inconfundabil, de
apă, cu adieri sălcii, de
miresme purificate, recon
fortante.
Recunoașteți tn acest
„portret robot" Dîmbovi
ța bucureșteană ? Dîmbo
vița prezentului șl viitoru
lui apropiat ? Sigur, nu-i
ușor. Tocmai de aceea, o
Invitație: a merge și a

Renovița un cald salut și cele mai
bune urări.
în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie și
colaborare existente între partidele,
țările si popoarele noastre, care se
dezvoltă continuu în spiritul ;nțelegerilor convenite la cel mai inalt ni
vel. Au fost relevate, totodată, legă
turile prietenești statornicite intre
armatele celor două țări, ce se în
scriu în cadrul general al raporturi
lor tradiționale româno-iugoslave.
A fost exprimată dorința de a se
acționa, in continuare, pentru dez
voltarea, pe multiple planuri, a re
lațiilor româno-iugoslave in folosul
popoarelor noastre, al progresului și
prosperității celor două țări, al cauzei
generale a păcii și înțelegerii în Bal
cani. in Europa si în întreaga lume.
în cadrul schimbului de vederi eu
privire la situația internațională ac
tuală s-a subliniat necesitatea de a
se acționa cu fermitate pentru opri
rea cursului periculos al evenimen
telor spre confruntare și război.

ÎN REALIZAREA INSTALAȚIILOR DE ARDERE CU RECUPERARE DE ENERGIE
CERCETAREA ȘI-A SPUS CUVÎNTUL. DE CE ÎNTÎRZIE FINALIZAREA IN PRAC
TICĂ A SOLUȚIILOR ELABORATE ?

DÎMBOVIȚA ÎNTINEREȘTE!

O „șosea", lată de 28 de
metri, de culoarea argintu
lui. Cea mai lată „stradă"
a orașului lui Bucur. Adie
rea toamnei încrețește lu
ciul care bate ușor, mîngiiat, in malurile puterni
ce. Sus, peste bordura de
beton, se fac ultimele retu
șuri Ia ceea ce se cheamă
jardinierele paralele cu
„șoseaua" de argint. De
fapt — două Cșii da pă-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația militară iugoslavă

lntinerită, splendidă, așa
cum stăruie ea în gîndul
vizionar,
îndrăzneț,
al
secretarului general^ al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Omul
între oameni, cu nestinsă
iubire pentru pămîntul ro-

Ilie TANASACHE
Dan CONSTANTIN
(Continuare in pag. a

Este un lucru știut că în cerce
tarea științifică — și nu numai aici —
orice idee, orice realizare pentru a
se ■ putea impune, pentru a fi viabi
lă trebuie să răspundă unei comenzi
sociale, unei necesități. în cazul de
față, o asemenea cerință era mai
mult decit pregnantă, ea fiind dic
tată de o stare pe care am putea-o
numi chiar cronică : din Întreaga
cantitate de energie consumată în
industria construcțiilor de mașini —
și aici avem în vedere toate unită
țile industriale din cele trei minis
tere ale ramurii — aproape o trei
me se utilizează ia sectoarele calde.

Iar aici, firește, ponderea cea mai
mare a consumului de combustibil
— îndeosebi gaz metan — o au su
tele de cuptoare de forjă, de preîncălzire și de tratamente termice.
„Comparativ cu datele existente în
țările cele mai dezvoltate industrial,
încă se consumă mult — este de pă
rere și ing. Mircea Drăgulin, direc
torul l.C.S.I.T.P.S.C.M. Iată de ce in
programul său de activitate institu
tul și-a propus elaborarea și im
plementarea în domeniul sectoarelor
calde a unor soluții noi. eficiente.
In măsură să asigure reduceri apre
ciabile ale consumului de energie și
combustibili, in așa fel ca acesta să
fie comparabil cu cele mai bune re
zultate existente pe plan mondial.
Una din soluțiile concepute de in
stitut este si instalația de ardere
prevăzută eu nn arzător cu recupe
rare Integrală a căldurii gazelor arse.

un produs pe care 11 apreciem ■ fi
la cel mai înalt nivel mondial, dacă
nu chiar peste acest nivel".

Cîteva avantaje economice
considerabile
Vom vedea că In spusele directo
rului institutului nu este nici o exagerare. Din mărturiile altor spe
cialiști — beneficiari ai instalației —
am putut desprinde o serie de a-,
precieri laudative fată de această
realizare a cercetării noastre știin
țifice. De pildă, inginerul-șef mecano-energetic și de investiții. Dorin
Narita, de la întreprinderea „23 Au
gust" din București, afirma că în
domeniul sectoarelor calde aceasta ar
putea fi apreciată drept „cea mai
ingenioasă și eficientă soluție de re
cuperare primară a căldurii" «i că.
totodată, „este singura realizare teh
nică concretă intilnită pină acum —
inclusiv în literatura de specialitate
— in măsură să determine o dimi
nuare atit de mare a consumului de
combustibil".
O convingătoare demonstrație asupra performanțelor acestui nou ar
zător ne oferă chiar întreprinderea
„23 August", unde un asemenea ar
zător este montat. încă de la sfirșitul anului trecut, pe unul din cup
toarele de încălzire din forja de cio
cane. In principal, este vorba de
recuperarea aproape integrală a căl
durii din gazele arse reziduale. In
mod obișnuit, aceste gâze se eva
cuează din cuntoare la temperaturi
cuprinse între 600 și 1 000 grade. Utilizind noul arzător, temperatura ga
zelor la ieșire este le circa 100 de
grade. Ce se întimplă cu diferența
apreciabilă de căldură ? în loc să
se piardă tn atmosferă, ea este re
cuperată • de arzătorul complex
conceput de specialiștii de la
I.C.S.I.T.P.S.C.M. Consecința firească : • diminuare eu cel puțin S0 la

______________ Vlalcu RADU
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Făurirea socialismului presupune dezvoltarea puternică a forțelor de producție, pe întregul
teritoriu al țării, într-o concepție unitară și de largă perspectivă. Numai pe această cale se asigură ridicarea
gradului de civilizație a tuturor localităților, lichidarea migrației populației spre orașele mari, transformarea
armonioasă a întregii structuri și vieți sociale, făurirea deplinei egalități în ce privește condițiile de muncă
și viață, exercitarea drepturilor și afirmarea în cîmpul vieții sociale a tuturor cetățenilor țării.
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NICOLAE CEAUȘESCU

MEDGIDIA; Un oraș de referință pentru noua geografie a țării
rumos ora? a înflorit la așezat in amfiteatru. Sacaua —
mijlocul văi! Carasu. Un un atribut urban ? întrebarea
zimbet, pe bună dreporaș in întregime nou, provoacă
O găleată de apă se vin
putem afirma Cu toată con'tate.

la prețul unei plini și ju
vingerea. în ultimele două dea
Deci era foarte scumpă,
decenii și ceva a- crescut ca mătate.
cum
era apa. atunci, in întrea
un Făt-Frumos, spectaculos, ga Dobroge
— foarte scumpă.
gravitind in jurul celor două
Și ce mai avea Medgidia
platforme industriale moder veche
?
ne ale sale — cea din nord,
Sector industrial ! într-o con
a construcțiilor de mașini, șl
cea dinspre est, a materiale vorbire purtată, la un moment
lor de construcții. Crescîndu-și dat, cu un muncitor mai vlrstnic
și modernizindu-și industria, de la întreprinderea mecanică
orașul și-a dublat populația in de utilaje, lăcătușul Dumitru
acest răstimp, de la 25 de mii Chiriae, om do-al locului, getla peste 50 de mii, iar din punct beget, cum se spune pe aici,
de vedere edilitar, ca urmare ne-a informat că a învățat me
firească a noilor sale puteri In seria In „fabrica" de mașini »i
dustriale, s-a reconstruit pe sine unelte agricole a lui Voicu
insuși. in adevăratul ințeles al Opri că. Informația era, pentru
cuvintului. Ne amintim, cu pu noi, de o noutate absolută. Con
ternică emoție, acei ani Imediat vorbitorul nostru avea insă un
următori celui de-al IX-lea zîmbet ironic in priviri cind
Congres al partidului eind enumera produsele acestui ate
Medgidia, asemenea tuturor lo lier in care 40 de muncitori to
calităților țării, iși scria in cro peau fontă, ca intr-o făurărie
nica sa un nou început in anii de sat, și confecționau pluguri
socialismului, o nouă ctitorie. cu o brazdă, boroane și prăsi
Era din nou un oraș șantier, tori greu vandabile prin așeză
făurindu-și cutezător viitorul. rile din jur. „știți, coșmelia aAu apărut bulevarde flancate de ceea afumată e bine să nu o
pastelate blocuri de locuințe și numiți fabrică nici in glumă,
s-a echipat cu tot ceea ce pre cum am făcut eu. să nu înțe
vede urbanismul modem — de leagă cineva greșit ! — a în
la zecile de kilometri de rețele demnat, de data asta foarte se
de apă și canalizare plnft la rios. Dumitru Chiriae. Era o
înzestrarea cu obiective social- fierărie nenorocită, tovarășe, nu
cultural e cu care s-ar putea se deosebea mult de potcovămindrl localități mult mai mari rlile orașului. Și, de fapt. Med
decît aceasta : 3 case de cultu gidia nu era oraș, dacă stau
ră, un stadion olimpic de 30 de bine și mă gindese : de două ori
mii de locuri, un patinoar arti pe an era tirg, iar in rest o co
ficial și un bazin de înot, tot mună mai răsărită la încrucișa
olimpic — obiective des folosite re de drumuri. Nu are rost să
în competiții sportive Ia scară ne mai amintim".
Ba are rost să amintim toate
națională — un spital modern,
utilat la un nivel înalt tehnic acestea, socotim, cu un aseme
nea
prilej, clnd ne referim la
și științific de specialitate, po
liclinici, creșe, grădinițe, 11 destinul localității. Cei mai ti
scoli noi. dintre care 3 sint licee neri trebuie să știe, neapărat,
cu profil industrial, 2 muzee, de unde am pornit și aici la
unul de istorie, altul de artă... Medgidia, ca in atitea și atitea
Aceasta a fost o primă etapă, alte locuri din țară. In care po
în care locuitorii Medgidiei, litica de dezvoltare echilibrată,
privind cu mindrie la minuna armonioasă a forțelor de pro
tul lucru al minții și mîinilor ducție a dus la un salt specta
lor, ișl mai comparau orașul cu culos in destinul tuturor oame
cel pe care generațiile tinere nilor muncitori intr-un alt spa
nu-I mai apucaseră. Pentru că... țiu de viață, indemnindu-i să
Pentru că Medgidia, lucru cucerească, să urce culmi înalte
îndeobște cunoscut. a fost un de civilizație nouă, socialistă.
tirg dintre ultimele tirguri la
stăzi, locuitorii Medgidiei
mtjloeul Dobrogei. în zorii re
au un alt punct de reper
voluției noastre socialiste numă
In timp. își compară ora
ra 8 mii de locuitori. Atribute
șul de acum cu orașul care,
urbane ? O stradă centrală pie
anii de început ai construcției
truită.
$i ce mai avea Medgidia epocalei Magistrale Albastre,
devenit centru geografic ai
veche ?
în mijlocul platoului pieței, uriașului șantier dintre Dunăre
unde se desfășurau cele două și Mare, și-a descoperit noi ori
bilcluri anuale, se ridica un zonturi de devenire, șl mai ge
„castel" de apă — In realitate neroase.
— De
nenumărate
ort,
o simplă pompă de apă. Apa
era concesionată de către pri tovarășul Nicolae Ceaușescu,
mărie unui grup de sacagii secretarul general al partidului,
care, strigindu-și in gura mare ne-a fost oaspete drag cu pri
marfa, o vindeau cu găleata, lejul vizitelor sale de lucru în
străbătind uliță cu uliță tîrgul timpul construcției Canalului —
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ne spune primarul orașului, to
varășul Gheorghe Călin. Dialo
gul cu oamenii muncii din Med
gidia. cu constructorii Canalu
lui din zona noastră au fost
continue dialoguri despre viitor.
Pentru că. vedeți dumneavoas
tră. orașul nostru căpăta dintr-o dată, datorită construcției
Canalului, noi calități, ca să le
numesc așa. în primul rind, S«
reproiepta ca viitor port la noua
arteră de navigație, chemat
fiind astfel să se implice și mai
puternic in circuitul de valori
economice la scară națională și
internațională. Aceasta ne obli
ga — ne-a atras de atitea ori
atenția secretarul general al
partidului — să ne regindim
munca pe noile platforme in
dustriale. să accelerăm ritmu
rile de modernizare a produse
lor noastre, fie că era vorba de
cele ale industriei construcțiilor
de mașini, fie de cele ale indus
triei de lianți și azbociment, fie
in domeniul agriculturii, căreia
i se deschideau alte perspective
datorită marilor lucrări de iri
gații devenite posibile prin
existența Canalului. Ca să vă
dați seama de marile răspun
deri care ni s-au încredințat în
această perioadă, am să vă spun
că orașului i s-au alocat, aproa
pe 5 miliarde lei pentru inves
tiții.
— Ce ar însemn# concret aceste investiții ?
— Noi capacități de produc
ție industrială la întreprinderea
mecanică de utilaje pentru agri
cultură — o oțelărie nouă, mo
dernă, capabilă să furnizeze 20
mii tone oțel anual, noi hale
moderne pentru sculări?, pen
tru tratament termic, forjă șl
hală de prelucrări mecanice ; de
asemenea, la combinatul de
lianți și azbociment s-au con
struit noi linii de plăci ondu
late, de azbociment, o linie
nouă de clincherizare ; cea de-a
doua linie a intrat in funcțiune
în iunie anul acesta ș.a.m.d.
Dacă am să afirm că orașul, de
acum, cu platformele lui indus
triale modernizate, cu portul lui
nou. cu monumentalele lui no
duri — rutier și de cale ferată
— de peste Canal, cu noile con
strucții edilitare etc., vorbeșc,
de fapt, despre un alt oraș, cu
o altă personalitate, mult mai
puternică decît a aceluia de acum un deceniu și ceva. Si ora
în
șul se înnoiește in continuare
— va începe in curind construc
ția noului centru civic, se adnugă anual sute de apartamen
te la zestrea de locuințe. Și toa
te acestea in condițiile In care,
să știți, muncitorii antreprizei
noastre de construcții iși aduc
din plin contribuția la înnoirea
urbană și a Cernavodei, și a
Hirșovei.
— Am văzut construcțiile de
acolo, sint frumoase, sint trai

modestia. îndrăzneala tehnică e
mare. Pilele, consolele lor sint
cele mai mari din țară. Dar cei
chemați să le execute formează
un nucleu de constructori care
au trecut prin școala construc
ției hidroenergetice de la Bicaz,
a celei de la Porțile de Fier I.
Lor li s-au adăugat dobrogenii.
Sigur, am format pe șantier ca
fierar-betoniști sau dulgheri
tineri din partea locului. Dar
s-au ivit la un moment dat și
greutăți inerente unei astfel de
construcții pretențioase șl am
cerut atunci sprijin de la mun
citorii întreprinderii mecanice
de utilaje din Medgidia. Au fost
cei mai buni lăcătuși, cel
mai buni in dulgherie metalică,
ce! mai buni fierar-betonișt’,
chesoniști sau electricieni. Mun
citorii Medgidiei își au deci
contribuția lor de seamă la această construcție".
I-am povestit primarului acest
episod și el a zimbit, și am
simțit plăcere în zîmbetul Iul.
— Acestea sint încă amintiri
proaspete — spune el. Le evo
căm și noi cu diferite prilejuri.
Faptele de acum nasc insă șl
ele amintiri — de pildă, cei
care au lucrat la pod sint in
prezent angrenați intr-un intens
proces de modernizare in uzină.
Cum sint angrenați de fapt
muncitorii întregii țări, traducînd in viată hotărirlle celui
de al XIII-lea Congres al parti
dului, Indicațiile și orientările
secretarului general al parti
dului.

ne explică secretarul comitetu
lui de partid. Este răspunsul
nostru prin fapte la îndemnu
rile și indicațiile date nouă de
secretarul general al partidului
cu prilejul vizitei de lucru în
treprinse in uzina noastră in
vara anului trecut.

espre preocupări asemă
nătoare, răspunzînd ace
lorași prețioase lndtcații
și îndemnuri ale tovarășului
Nicolae Ceausescu, ni s-a vorbit
și la combinatul de lianți șl az
bociment.
— La cel de-ai IÎI-iea Con
gres al oamenilor muncii — ne
spunea tovarășa Paulina Gherlan, secretara comitetului de
partid — cimentiștii au rapor
tat o depășire a planului la producțla-marfă vindută și încasa
tă in valoare de peste 27 milioa
ne de lei, economisirea a sute
de tone de combustibil conven
țional și a sute de MWh energie
electrică. Sint rezultate pe care
le vom spori prin eforturile de
modernizare a procesului de
producție. Avem un bogat pro
gram de măsuri in acest sens,
la realizarea căruia Iși aduce
contribuția întregul nostru co
lectiv muncitoresc.
Coborlm spre albia Canalului,
acolo unde se desfășoară noile
dane ale portului comercial
Medgidia. Dana specia! amena
jată cu instalații automate de
elevatoare pentru încărcarea ci
mentului este în plină activi
tate — un convoi de barje iși
primește încărcătura pe caro o va
ntrăm pe porțile uzinei, li transporta ia silozul combinatu
străbatem
halele,
ne lui aflat in portul Constanța.
oprim și Ja oțelăria nouă Celelalte dane ale portului sint
și admirăm clocotul incanîncă
 in finisaje — vor fi și ele
descent al metalului. Se ros în curind gata să primească
tesc cifre, date, sint con mărfurile produse de celelalte
fruntate caracteristici calitati ramuri industriale ale Medgi
ve. Aflăm de la gazdele noas diei,. Clădirea căpităniei portu
tre — de Ia secretarul comite lui se apropie și ea, cu pași
tului de partid al uzinei, tova mari, do inaugurare.
rășul Nicolae Crivineanu, de la
— Nu mai rămine decît să fie
președintele comitetului sindi numit și primul căpitan al
cal, tovarășul Carol Oancea. șl portutui comercial — ne infor
de la inginerul-șef. tovarășul mează primarul. Priviți cu aten
Ion Nedelcu — amănunte pri ție și rețineți imaginile
de
vind complexul program de acum. Peste puțină vreme șl ele
modernizări pe oare acest co vor intra in snatiul amintirilor.
lectiv muncitoresc și l-a propus Portul Medgidia este deja în
să-l realizeze eșalonat pină la scris. oficial, in documentele de
sfirșitul cincinalului.
transport al mărfurilor pe Ca
— Sint in total 87 de măsuri nalul Dunăre—Marea Neagră.
de îndeplinit — ne spunea ingiMedgidia... pină mai ieri un
nerul-țef. Cuprind un amplu fost tirg uitat de lume. Medgi
efort, in special un efort de in dia — un oraș in care viitorul
teligență tehnică creatoare, con e socotit mereu la timpul pre
cretizat in noi și moderne flu zent.
xuri tehnologice gindite de noi,
— un oraș înfloritor
in procese de automatizare și cuMedgidia
o industrie înfloritoare. Un
robotizare.
oraș străbătut de pașii repezi ai
Etapa IntH a acestui program, istoriei clocotitoare a celei mai
cuprinzlnd 28 de măsuri privind strălucite epoci de mărețe cti
mai buna organizare a muncii, torii socialiste din întreaga exis
raționalizarea și mecanizarea tență a României — Epoc*
transportului intern, innoiri Nicolae Ceaușescu.
ale produselor In procent de 60
la sută, a si fost îndeplinită —
Dionisie SINCAN
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nice, cu nimic mai prejos decît
cele ale Medgidiei sau ale Con
stanței.
— Păi, nu se poate altfel. Avem mindria noastră, Cum să
vă spun eu..., șapte mii din ac
tualii locuitori ai Medgidiei —
muncitori acum in construcții
sau pe platformele noastre in
dustriale — s-au numărat prin
tre zecile de mii de constructori
ai celei mai .de seamă ctitorii a
Epocii Nicolae Ceaușescu, ctito
ria Canalul Dunăre —• Marea
Neagră. Oameni cu moserii dis
tincte. care nu au existat în ve
chea Medgidie — de la simplu
fiefar-betonist la constructor de
poduri, de porturi fluviale, de
instalații de finețe in automati
zare și electronică. Așa stau lu
crurile !

ergem împreună să ne fntllnim cu muncitorii de
la întreprinderea meca
nică de utilaje, să le.
noaștem preocupările, mun
ca, proiectele, Și ne oprim
pentru cîteva clipe pe noul pod

M

rutier — aflat In drumul nostru
— integrat firesc in urbanistica
modernă a Medgidiei. Un mo
ment de semnificative amintiri.
Citi ani sint de atunci ? Doar
patru.
Peste albia Canalului Dunăre
— Marea Neagră, aflată in plină
construcție atunci, se contura
bine silueta, noului pod rutier
de la Medgidia. Mai erau de
realizat încă multe finisaje, dar.
in ansamblu, podul era la locul
lui, construcție legind in fapt
cele două coaste opuse ale văii
Carasu. Pășim astăzi pe trotua
rele podului. Pe lingă noi
trec, in cele două sensuri,
camioane, autobasculante, au
tobuze, autoturisme. Fișîit de
cauciucuri, tors liniștit de
motoare. Pe sub pod — un
convoi de barje, tras de un
remorcher, alunecă in jos spre
noile dane ale portului orașului,
sau. poate, se duce mai departe,
cuspre

portul de la Basarabi sau
spre cel de la Agigea. Peisaj
obișnuit la' Medgidia. Lucrurile
par așezate așa de cind lumea.

Cu patru ani in urmă insă, doar
anticipam această imagine in
tr-o convorbire cu inginerul
Ioan Ursu, omul care răspundea
de construcția podului din par
tea grupului 22 șantiere • al Ca
nalului Dunăre—Marea Neagră.
Ne aflam atunci la capul po
dului dinspre platforma indus
trială din nordul orașului. îi
povestesc primarului că am pur
tat convorbirea cu inginerul
loan Ursu exact acolo, unde in
tr-o latură a Iui se afla sediul
grupului — cîteva barăci de
șantier, cu dormitoare, cu bi
rouri, cu cîteva magazii de ma
teriale.
— Sint la locul lor — spune
tovarășul Gheorghe Călin —
priviți-le. Au acum altă desti
nație. Peste puțin timp însă,
in locul lor vom ridica noi con
strucții edilitare.
Da, sint acolo. Mărturisea atunc! constructorul de poduri —
am reținut cuvînt eu cuvînt :
„Nu toată lumea are noroc sft
execute un pod ca acesta. Vă
spun sincer, lăsind la o parte

MG MOLDOVENESC In două decenii, mai mult decît în două secole...
e întinde pe zece kilometri perechi de încălțăminte și mo
de cîmp și de aici l s-a bilă în valoare de 490 lei, șl
tras probabil numele de 11,6 kg fire tip bumbac, si 2 285
lei productie-marfă... înainte
Cimpulung. Și pentru că e tăiat
in două de apa Moldovei, topo abia dacă eram cunoșcuțl in
de
nimul complet s-a format cu a- tară de cîteva duzini
lo
jutorul hidronimului tutelar al „luftarl" — așa-i numesc
calnicii
pe
vilegiaturiști.
pe
localității: Cimpulung Moldove
nesc. Oamenii de azi ai orașu „venițit la aer". în afară de
lui știu câ strămoșii lor au plopul de la nr. 13. pe strada
trăit aici încă de pe vremea Piriul Morii, despre care se
cind „au lăzuit pădurea deasă spune că arc vreo 700 de ani,
și și-au durat in codru casă", de „Muzeul lemnului", de ca
cum frumos a spus și a lăsat sele Prundeanu și Grămadă
scris poeta Saveta Țimpău, (declarate monumente de ar
fiică a așezării, femeie care in hitectură populară) și casa pro
primăvara aceasta tocmai îm fesorului L Țugui, numită și
„muzeul lingurilor", in rest nu
plinise suta de ani...
Adică aproape jumătate din prea aveau ce să vadă aici.
virsta tîrgului (numit ca atare Acum, datorită produselor pe
in 1794). Și mai știu oamenii de care le exportă, Cimpulung
azi că acei nespus de mindri Moldovenesc este binecunos
înaintași ai lor — o mărturi cut in Peninsula Scandinavă,
sește chiar D. Cantemir ; nu in R.F.G., U.R.S.S. și chiar
ascultau de nici un boier și al peste ocean, în S.U.A. Pro
cătuiau un fel de republică — ducția globală industrială a odeși visau, voiau și lucrau rașului in acest an este de apentru mai binele Cimpulun- proape 642 milioane de lei.
Da, cifre. Bineînțeles că sint
gului lor, n-au .reușit mare lu
cru. Nu le-a fost de prea mare importante. Ele semnalează că
s-a
intimplat ceva și cit s-a
ajutor nici hărnicia, nici des
toinicia — erau vestiți oieri și Intimplat. Au totuși un defect
crescători de vita, cojocari, cifrele. Nu spun nici cum. nici
meșteri in prelucrarea lemnu de ce s-a intimplat așa și nu
lui. vinători — nici omenia... altfel. Răspunsurile la ultimele
Pină nu demult, nimic din- două întrebări le-am aflat tot
tr-ale înnoirilor nu pătrunsese de la oamenii de aici, De exem
în fostul Ocol al Cîmpulungu- plu de la Airinei Margareta,
lui. Minutele, zilele, lunile și care are 63 de ani și este pen
anotimpurile ae scurgeau la sionară C.F.R.
— Eu m-am născut în Te
tel. semănau înnebunitor unele cu altele, păreau că n-au cuci, un timp am lucrat la
preț, că nu înseamnă nimic... Brăila, iar la Cimpulung Mol
Intre două treceri consecutive dovenesc m-a adus serviciul,
ale soarelui peste defileul care in 1949, Cind m-am transferat
desparte Obcinele Bucovinei de aici tocmai imi expirase bule
masivul
Stinisoara
singura tinul. L-am schimbat ‘si îmi
mișcare demnă de semnalat era venea să rid ori de cile ori
aceea a apei pe albia Moldo citeam in el că locuiesc in
tr-un... oraș. în realitate era
vei...
Acum. In plinul toamnei lui șat-sat. Frumos, ce-i drept,
•86, știți care este valoarea dar sat. Am fost cazați cite
unui minut la Cimpulung Mol două familii la un loc, pe la
dovenesc ? — m-a surprins cu țăranii dispuși să închirieze.
întrebarea Gheorghe Mocanu, Magazinele erau doar cele ale
Școli
secretar cu probleme econo cooperației de consum.
mice la comitetul orășenesc do erau doar cîteva, de grădinițe
partid. Bineînțeles că tot dum parcă nici nu se auzise, trăiam
exact ca Intr-un sat mai mare.
nealui a răspuns :
— Un minut înseamnă 8,41 Dacă aveai ghinionul să te

me), la care se adaugă Încă al
tele zece (nouă școlare și una
sindicală). Sectorul sanitar a fă
cut și el progrese însemnate,
avem o policlinică modernă cu
25 de cabinete — (n.n. : pensio
nara Airinei Margareta spunea
că „cel mai bun doctor era...
trenul de Iași ori de Sucea
va..."), un spital teritorial, o
nouă secție de neuropsihiatrie,
trei circumscripții sanitare ur
bane. patru farmacii în care lu
crează 87 de medici și 209 cadre
medii sanitare... Toate acestea
— Si incă multe altele — n-au
existat, au apărut in... tirg după
Congresul al IX-lea ăl parti
dului.
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xplicația ? Trebuie căuta
tă in forța de creație
a celor 7 000 de bărbați
și femei care lucrează in fa
bricile de produse lactate,
de mobilă, de piine și de
încălțăminte, la filatura de
bumbac, la întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geolo
gice (I.P.E.G.), la U.F.E.T.. la
întreprinderea de tranșporturi
auto, la complexul C.F.R.. la
grupul de șantiere de construcții-montaj. cooperativa meșteșu
gărească „Deia", la „Autoser
vi ce“...
Notam spusele tovarășului
Aurelian Rotaru și mă gindeam:
iată, din nou se dovedește că
oriunde a apărut pe harta țării
o localitate nouă, ori înnoită,
ori măcar un cartier dotat cu
ceea ce-i trebuie ca să-si merite
denumirea — blocuri de locuin
țe. hoteluri, magazine, școli,
teatre, grădinițe, spații pentru
îngrijirea sănătății, parcuri, case
de cultură, stadioane... — tre
buie privit jur-imprejur și, nu
prea departe de acoio. veți des
coperi o nouă capacitate de pro
ducție. ori o platformă indus
trială. ori o Întreprindere cum
n-a mal fost... Pentru că din
forța lor economică izbucnește
șl inflorețte frumoasa viață a
localității. Așa ca la Cimpulung
Moldovenesc, de exemplu.

E

îmbolnăvești, cel mai bun doc
tor din Cimpulung se dovedea
a fi,,, trenul dq Suceava
ori
de Iași. După un timp am vă
zut c-a început să se constru
iască un bloc, la nr. 119 de pe
strada 23 August. în drum spre
gară îl admiram și mă între
bam „care vor fi fericițil care-1
vor locui", fără să știu ce va
urma. Am avut noroc. Fami
lia noastră a fost prima din
Cimpulung care s-a mutat la
bloc, în 1952. Apoi s-au mai
construit citeva sute de apar
tamente, dar,., satul continua
să rămînă oraș doar în bule
tinul meu de identitate. Ceea
ce vedeți acum, adică orașuloraș, s-a ridicat după vizita pe
care a făcut-o aici tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Dacă n-aș
fi văzut orașul ridtclndu-se sub
ochii mei n-aș fi crezut pentru

nimic în lume că-i vorba des
pre fostul, . prăfuitul ori noroiosui — după anotimp —
Cimpulung Moldovenesc. Ca
să-mi folosesc permisele mele
de ceferistă, mai ales de cind
sint pensionară,
călătoresc
prin țară. Am revăzut in ulti
mii doi ani Iașii, Bucureștiul.
Brăila, Giurgiu... Le-am recu
noscut cu greu. Dar încă astea
sint orașe mari, să vedeți insă
cum ș-a schimbat și Tecuciul
meu natal și foarte multe lo
calități dintre cele mici, de
care aproape, că n-auzise ni
meni,.. Au pornit să crească de
cind au apărut industriile în
fiecare—

Airinei Margareta. în aparta
mentul ei aflător in primul
bloc de locuințe
construit
acolo. Ce-i de reținut ? Con
secvența cu care pește tot.
deci ,și in „Țara de Sus", mai
ales după Congresul ai IX-lea,
se aplică linia politică a parti
dului — urbanizarea prin in
dustrializare. Cimpulung Mol
dovenesc — cindva un oste
nit tirg al unei lumi autarhice,
uitate prin file de cronici -este astăzi un centru muncito
resc in continuă dezvoltare.
Faptele, pun in evidență juste
țea strategiei dezvoltării iniția
te șl promovate de partid, de
secretarul său general, tovarășul
presc nici transcrierea din Nicolae Ceaușescu, conform că
carnetul de reporter a dis reia făurirea socialismului pre
cuției pe care am purtat-o supune dezvoltarea puternică a
la Cimpulung Moldovenesc cu
forțelor de producție și asigu

O

rarea ridicării gradului de civi
lizație a tuturor localităților.
Că este așa. stă mărturie si ora
șul Cimpulung Moldovenesc.
—- Care sint ultimele familii
care s-au mutat in casă nouă ?,
l-am intrebat pe tovarășul Au
relian Rotaru, primarul locali
tății. Ml-a răspuns :
— Cele din vila-bloc nr. 20,
de Pe str. Molidului nr. 8.
Cimpulung a devenit cu adevă
rat oraș abia după vizita
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
adică după 23 mai 1966. Fină la
acea dată se construiseră la noi
numai 388 de apartamente pro
prietate de stat. De atunci și
pină azi — data documentării
noastre, n.r. — ș-nu mai con
struit anroaoe 3 000 ! în aceste
peste două decenii localitatea —
eare peste opt ani împlinește

două veacuri de cind i se spu
ne... tirg — s-a dezvoltat ului
tor. Saltul de la 388 la 3 000 de
apartamente vorbește de la sine,
dar la acestea trebuie adăugate
încă multe altele. Am să amin
tesc doar citeva : rețeaua de apă
are acum 39 km. cea de canali
zare — 20 km (inexistente in
trecut): din cei 21 600 de locui
tori, 4 928 șint... populație școla
ră care învață in 6 grădinițe,
4 școli generale. 2 profesionale
și 4 licee, sub Îndrumarea a 236
cadre didactice. Tot pentru elevi
ș-au construit 4 internate și că
mine moderne și 3 cantine șco
lare, iar pentru tinerii muncitori
cămine d? nefamtliști cu 483 de
locuri. Orașul dispune acum de
o modernă casă de cultură a
Sindicatelor, de două cinemato
grafe, un teatru popular, o bi
bliotecă centrală (124 000 volu-
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Prin mobilizarea la munca in cimp a tuturor locuitorilor

de la sate și utilizarea din plin a mijloacelor mecanice

RECOLTAREA $1 DEPOZITAREA ÎNTREGII PRODUCȚII
- EFECTDATE INTR-UN TIMP CIT MAI SCDRT!
CULESUL S/ INMAGAZINAREA PORUMBULU[

. •

■

s-a dublat

în Județul Ialomița culesul po
rumbului a Intrat in stadiul final,
producția fiind adunată de pe
aproape 99 la sută din suprafața
cultivată. Dar in cimp se mai află
importante cantități ce. trebuie
grabnic depozitate. Acum majori
tatea mijloacelor de transport exis
tente in unități și importante forțe
manuale participă la depozitarea
porumbului în condiții optime.
In mai multe unități am urmă
rit la fața locului recoltarea de pe
ultimele suprafețe și transportul
porumbului in centrele unice de
depozitare. O concluzie s-a impus
cu deosebire atenției. Cînd munca
este bine organizată, cu aceleași
forțe se Înregistrează ritmuri de
lucru mult mai ridicate, ba I.A.S.
Stelnica din cele 13 013 hectare
cultivate cu porumb mai rămăse
seră de recoltat 50 hectare. Dar
dacă stringerea porumbului s-a
realizat intr-un ritm susținut, la
transport și depozitare revirimen
tul s-a produs de-abia in această
săptămină. De luni și pînă joi. în
patru zile, cantitățile transportate
pe zi au crescut de mai bine de
două ori. Cum a fost posibil acest
salt ? în primul rind, prin crearea
centrului unic de depozitare la
5—6 km ' de solele unde se află
producția strinsă. în loc de 20—25
km cit era distanța din .,baltă“
pinâ la F.N.C. Fetești. In acest fel
s-a ajuns de ia două, trei drumuri
pe zi la 4—5. Dacă la locurile de
depozitare, in pătule metalice,
descărcarea se efectua manual și
dura în medie o oră și jumătate,
acum prin descărcare mecanică
operațiunea se realizează in 5—10
minute. Dacă pină la 5 octombrie
capacitățile de transport erau de
numai 320 de tone, acum s-a ajuns
la aproape 500 tone la un drum,
în ajutorul celor de la I.A.S. Ștelnica au venit, in afara celor 8
autocamioane cu remorci de la
I.T.A.. si 5 auto cu remort-l de la
I.T.SrA'l.A.. și o coloană de 12
autocamioane de la I.J.T.L. Prin
folosirea judicioasă a tuturor mij
loacelor de transport, pină simbătă
scara aici se vor depozita peste
8 000 tone, ceea ce reprezintă cea

constanța:
$1 în unitățile agricole din jude
țul Constanța se dă bătălia deci
sivă pentru încheierea recoltării
porumbului pe ultimele supra
fețe. ..Pentru urgentarea acestei
lucrări, ne spune inginerul Tra
ian Moraru. directorul Trustului
S.M.A., . comandamentul județean
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole a stabilit măsuri eficiente în
virtutea cărora am trecut la re
organizarea acestei activități prin
redistribuirea forțelor mecanice
între consilii și intre unități, in
funcție de suprafețele rămase in
cultură, la prelungirea timpului de
lucru efectiv al utilajelor. prin
asigurarea unor mecanizatori de
schimb pe timpul servirii mesei in
cimp. Apoi s-au luat măsuri pen
tru mai buna organizare a asis
tenței tehnice, incit să se elimine

mal mare parte din producția exis
tentă acum In cimp.
Inginerul Marin Ștefan, directo
rul I.A.S. Stelnica, remarca: „Dacă
la ora actuală mai avem canti
tăți mari de porumb de transpor
tat și de depozitat, vina este si a
noastră că nu ani organizat de la
începutul campaniei mai bine fo
losirea mijloacelor de transport,
atitea cite ne-au fost date. Acum,
prin sprijinul concret pe care co
mandamentul
județean
pentru
agricultură ni-1 acordă, consider că
intreaga producție va fi pusă la
adăpost. cu adevărat în timp
record, in condiții bune de depo
zitare. Prin efectuarea transportu
lui intr-un asemenea ritm, de la
primele ore ale dimineții si pină
seara tirziu, vom ajunge să trans
portăm zilnic 2 000 de tone“.
Cooperativele agricole din con
siliul agroindustrial Grivița reali
zează. cu toate dificultățile acestui
an deosebit de dificil, producții de
porumb mult, mai mari ca în anii
trecuți. De aici și cantitățile mari
care urmează să fie transportate
și depozitate. Ia cooperativele
agricole din Miloșești. Smirna,
Grivița, Traian, Iazu și Sc-inteia.
alături de mijloacele auto sînt fo
losite cu maximă eficiență și ate
lajele.
Președintele
consiliului
agroindustrial, tovarășul Nicolae
Miu, aprecia că prin realizarea și
depășirea programelor zilnice pre
văzute la transportul porumbului
întreaga producție vă fi depozitată
în următoarele zile. ' S-a asigurat
pentru toate mijloacele aprovizio
narea cu carburanți la locurile de
încărcare, iar permanent pe trasee
există o asistentă tehnică, care
ajută la înlăturarea defecțiunilor
ce se ivesc. Astfel, zilnic, in con
siliul unic Grivița se transportă cu
atelajele peste 1 000 tone de
porumb.
Acestea sînt doar cîteva din
măsurile lupte în jude.țul Ialomița,
care au determinat că Zilnid să se
depoziteze aproape 40 000 tone de
porumb.
corespondentul „Scînteii"

Transportul șl depozitarea porumbului se fac acum cu majoritatea mij
loacelor mecanice și importante forțe manuale

mulți fruntași, urmați-le exemplul!
orice staționare datorită defecțiu
nilor".
Urmărim concretizarea acestor
măsuri în cadrul unităților din
consiliul unic Cogealac. După cum
ne spune tovarășul Valentin
Gheorghiu. președintele consiliu
lui, tortele mecanice au fost supli
mentate cu 15 combine, prin intro
ducerea in brazdă a celor de re
coltat in boabe, intrucit acum po
rumbul este uscat. De asemenea,
combinele care au lucrat la recol
tatul florii-soarelui și soiei au fost
adaptate pentru recoltarea porum
bului. In felul acesta, viteza de lu
cru la recoltat a crescut de la 155
hectare la 240 ha. ritm care este
însă depășit zilnic cu 10—15 hec
tare. ca urmare a măsurilor luate
de prelungire a timpului >de lucru

cu o oră-două pe fiecare combină
și reducerea staționării utilajelor.
La formația de combine care re
colta porumbul pe ultimele supra
fețe in cadrul cooperativei agrico
le din Tariverde, tovarășul Con
stantin Grosu. directorul S.M.A.
Cogealac, ne. prezintă rezultatele
obținute ca urmare a prelungirii
timpului de lucru pe fiecare com
bină. Astfel, față de 3,5 ha plani
ficate, multe combine realizează
cite 4 hectare pe zi in condițiile
în care recolta este bună. La I.A.S.
Cogealac. inginerul Ștefan Ursu,
directorul unității, ne spune că in
prezent trei din cele nouă ferme
cultivatoare de porumb au încheiat
recoltatul porumbului, forțele me
canice fiind redistribuite. Aici a
fost luată măsura de dublare a
personalului din cadrul formațiilor

de intervenție, punindu-se accent
ea întreținerea utilajelor să se facă
noaptea, după încetarea lucrului.
Rezultate la fel de bune, ca ur
mare' a măsurilor întreprinse, se
înregistrează și în consiliile unice
Cernavodă, Independența. Remus
Opreânu Și Valu lui Traian, unde
porumbul se recoltează acum pe
ultimele suprafețe. O dată cu re
distribuirea forțelor mecanice1 din
aceste consilii trebuie să se ia mă
suri eficiente pentru urgentarea si
încheiereâ recoltatului porumbului
și în consiliile agroindustriale
Pantelimon, Mihai Viteazul. Sibioara. Cobadin ș.a., care sînt ră
mase in urmă.

George M1HAESCU
corespondentul „Scînteii"

STRINGEREA Șl TRANSPORTUL SFECLEI DE ZAHĂR

MUREL Stocurile să crească
în fabrici, nu pe cimp!
In județul Mureș. mijloacele
mecanice și forțele manuale desti
nate recoltării sfeclei de zahăr au
sporit considerabil. Aceasta a făcut
ca ritmul recoltării să crească.
Pină in seara zilei de 8 octombrie,
recolta a fost strinsă de pe 6 291
hectare — 55 la sută din suprafața
cultivată. Dar dacă la această lu
crare cimpul este impinzit de oa
meni, viteza de lucru apropiindu-se de cea stabilită, nu același
lucru se poate spune despre modul
in care se desfășoară transportul
sfeclei de zahăr la cele două între
prinderi de prelucrare — din Luduș
și Tirgu Mureș. Că acesta de
curge încă anevoios o demonstrea
ză și faptul că. la data mențio
nată, pe cimp se mai aflau. încă
in grămezi, 68 000 tone sfeclă de
zahăr. Cele mai mari cantități se
află in. unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Sărmașu.
Band. Luduș. Iernut, Dumbrăvioară. Riciu și altele. Urmarea : can
titatea de sfeclă existentă in ziua
de 9 octombrie în stocul unităților
prelucrătoare era departe de a
asigura rezerva necesară pentru
cel puțin trei zile lucrătoare. Fa
brica de zahăr din Luduș, cu o
capacitate nominală de prelucrare
de 2 500 tone în 24 oro. nu avea in
stoc, la acea dată, decit 300 tone '
Adică necăsarul pentru două ore
de lucru, in timp ce la unitatea din
TlrgU Mureș stocul însuma 3 500
tone, în loc de cel puțin 9 000 tone.
De la Dumitru Turcu, directorul
Fabricii de zahăr din Luduș, aflăm
că. pină acum, transportul a decurs
in ritm de melc, intrucit capacită
țile destinate acestei lucrări au

fost insuficiente : abia 300 tone, in
loc de cel puțin 800—1 000 tone ca
pacitate. Dar insuficiente au fost
pină acum și mijloacele destinate
transportului sfeclei din zona fa
bricii din Tirgu Mureș : t 400 tone,
in loc de 3 000 tone capacitate.
Trebuie adăugat și faptul că unele
județe învecinate nu au respectat
graficele de livrare. Un singur
exemplu : unitățile cultivatoare
din județul Sălaj nu au livrat Fa
bricii de zahăr din Luduș decit
300 tone, in loc de 3 000 tone. întirzieri față de graficele ..lă zi" inregistrind și unitățile din județele
Cluj și Hunedoara.
..Pentru a reduce decalajul din
tre recoltare Și transport — ne spu
ne inginerul Teodor Ardelean, di
rector cu producția vegetală la
direcția agricolă județeană — s-a
trecut pe scară largă și la utiliza-

rea atelajelor unităților agricole și
a celor din gospodăriile popu
lației, un mare număr de atelaje
fiind aduse in zona de șes din cea
montană. Aceste măsuri, cit și con
trolul zilnic asupra modului în care
decurg lucrările in fiecare unitate
agricolă ne dau garanția că atit
recoltarea, cît și transportul se vor
încheia la termenele stabilite, iar
cele două unități prelucrătoare vor
lucra la întreaga capacitate".
Că este pe deplin posibil ca șt
transportul să decurgă in ritm cu
recoltatul o demonstrează nume
roase unități agricole. Intre ele se
numără, in primul rind. coopera
tiva agricolă Șăulia de Cîmpie.
Aici, in ziua de 8 octombrie, lu
crau la transport 17 mijloace auto,
proprietatea cooperativei, și 50 de
atelaje. Acționîndu-se cu aseme
nea forte, in această unitate în cel
mult 5—6 zile lucrătoare se va în
cheia această lucrare. In mod simi
lar se acționa și in satul vecin.
Răzoare, ca și în alte unitătî din
Cimpia Transilvaniei.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

SUCEAVA Se impun măsuri ferme
pentru accelerarea lucrărilor
Tn județul Suceava. pînă în
seara zilei de 8 octombrie, sfecla
de zahăr a fost recoltată numai de
pe 2 734 hectare, ' din cele 5 976
hectare cultivate. De ce nu s-a
realizat mai mult 7 Tovarășul Ilie
Lahman, director adjunct la direc
ția agricolă a județului, ne spunea
că s-a intrat progresiv la această
lucrare, pe măsură ce in coopera
tivele agricole se finaliza sortarea

Intr-o suită de anchete am prezentat sistematic ac
țiunile întreprinse pentru creșterea producției de
energie electrică, pentru pregătirea cît mai temeinică
o termocentralelor, astfel incit acestea să funcționeze
la capacitate maximă în perioada sezonului rece. In
ziarul „Scînteia" nr. 13 725 au fost subliniate unele
din principalele sarcini de stringentă actualitate care
trebuie să se afle cu prioritate in atenția tuturor
colectivelor de energeticieni din centralele electrice.
Astăzi prezentăm preocupările energeticienilor de la
termocentrala Brăila, cea mai mare unitate care func
ționează pe bază de hidrocarburi.

Eforturi susținute pentru finalizarea reparațiilor

.?

MIhal VIȘOIU

Pe întreg cuprinsul patriei, realitățile din aceste ziîe
din unitățile economice oferă tabloul unei munci sus
ținute, plină de dăruire. Pretutindeni, în industrie,
agricultură, construcții, in toate domeniile de activi
tate, oamenii muncii acționează cu răspundere și
elan revoluționar pentru a realiza exemplar sarcinile
de plan din acest an, primul din actualul cincinal.
Exigențe cu totul deosebite se pun in această pe
rioadă in fața unităților energetice. Asigurarea ritmi
că ți la nivelul planificat a energiei electrice con
stituie o problemă de bază a dezvoltării noastre eco
nomice, care trebuie să se afle permanent, zi de zi,
în centrul preocupărilor colectivelor de oameni ai
muncii din centralele electrice.

TERMOCENTRALA BRĂILA,

: Ritmul transportului

ialomița

In toate centralele electrice
-o temeinică pregătire
pentru sezonul rece (vin

cartofilor. Șl asta pentru că toate
unitățile care au cultivat cartofi
au în cultură și sfeclă de zahăr.
Pornind de la această situație,
în ziua de 8 octombrie.’ comanda
mentul agricol județean a stabilit
sarcini precise pe consilii unice și
cooperative agricole pentru a
termina recoltarea și transportul
sfeclei de zahăr pînă la data de
15 octombrie. Astfel, la recoltat.

ritmul zilnic planificat pe Județ
este de 700 hectare. Dacă în con
siliile agroindustriale Fălticeni.
Todirești, Vadu Moldovei și Ră
dăuți sfecla mai trebuie recoltată
de pe suprafețe cuprinse între 50
și 275 hectare, in trei consilii —
Verești, Llteni și Suceava — mai
sînt de recoltat peste 3 000 hectare.
Pentru ca și acestea să se încadre
ze în termenul stabilit, vitezele
zilnice planificate aici sînt mult
mai mari, realizarea lor impunînd
să se asigure o amplă mobilizare
a tuturor forțelor de la sate, lucru
posibil acum, cînd se apropie de
finalizare sortatul cartofilor.
Probleme deosebite se ridică în
continuare la transportul produc
ției. La data de 8 octombrie se
aflau în cimp peste 150 000 tone
cartofi șl 54 497 tone sfeclă de
zahăr. . Tovarășul Ilie Lahman ne
spunea că, datorită pericolului de
îngheț, se acordă prioritate trans
portării cartofilor. Așa se face câ,
pină miercuri seara, au fost trans
portate în bazele de recepție numai
I 550 tone sfeclă de zahăr, sl
aceasta numai cu atelajele. Ritmul
zilnic de transport prevăzut de
comandamentul județean pe con
silii unice sl cooperative agricole
ar permite terminarea transportu
lui cartofilor și sfeclei de zahăr
pină Ia data de 15 octombrie. Dar
acest ritm nu se realizează. Numai
trustul S.M.A.. întreprinderea de
transporturi auto, I.T.S.A.I.A. și
întreprinderea de legume-fructe
aveau o restantă la cota de mo
torină pentru perioada 1—9 octom
brie de 299 tone. Se impune deci
un sprijin mai mare și din partea
factorilor de resort pentru asigu
rarea condițiilor de care depinde
Intensificarea transportului șl de
pozitării ' producției din cimp.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scînteii"

Centralele care funcționează pe
bază de hidrocarburi — gaze șl
păcură — au o pondere Importantă în
producția de energie electrică, ele
trebuind să asigure o putere medie
de 4 900 MW. Termocentrala Brăila,
una din unitățile de bază ale sis
temului energetic național, dispune
de 4 grupuri energetice avînd o
capacitate totală de 960 MW.
— Ce putere sa realizează Sn,
prezent 7
— în exploatare se află trei
grupuri care asigură o putere de
620 MW, precizează lng. Dumitru
Codreanit. dispecer-șef pe centrală.
Agregatul nr. 3 de 210 MW, din
data de 3 octombrie și pină la sfîrșitul lunii, se află în reparație curentă
planificată. La exploatare totul
decurge normal.
Dar ce semnifică acest normal în
activitatea de exploatare ? înseamnă
ca fiecare grup energetic să func
ționeze la parametri maximi și în
condiții de eficiență, să realizeze
producții superioare de energie elec
trică. în zece luni din acest an
termocentrala Brăila a livrat supli
mentar în sistemul energetic națio
nal peste 175 milioane kWh de ener
gie electrică. Și acest rezultat este
cu ațît mai meritoriu, cu cit el a
fost realizat cu încadrarea strictă
în consumurile specifice planificate.
In același timp nu s-a înregistrat
nici un incident sau oprire a agre
gatelor din vina personalului.
— Ne cunoaștem bine instalațiile,
menționa ing. Viorel Cotigă, direc
torul întreprinderii electrocentrale
Brăila. Trebuie să asigurăm o func
ționare normală a tuturor echipa
mentelor și instalațiilor. Cei 39 de
maiștri și tehnicieni din unitatea
noastră sînt conducătorii unici al
locurilor de muncă și tocmai de
aceea se impune ca ei să fie un
exemplu pentru oamenii aflati în
coordonarea lor. Aprecierea muncii
fiecăruia se face după modul cum
funcționează echipamentele pe care
le întrețin și le exploatează. Și de
ce să nu o spunem deschis că mai
sint utilaje auxiliare — turbosuflante. pompe etc. — care lucrează la li
mită. Aceste neajunsuri trebuie reme
diate cit mal urgent. Iar în același
timp se Impune să efectuăm mult
mai mult o serie de lucrări preven
tive pentru a nu ajunge la situații
de „hei-rup". Totodată, tehnicienii

din birourile funcționale nu e sufi
cient să prelucreze numai hîrtiî, el
trebuie să se implice în procesul da
producție.
lucrările

de

reparații

EXECUTATE LA TERMEN ȘI DE
CALITATE, O cerință de prim ordin
căreia colectivul termocentralei îi
acordă maximă atenție. In prezent,
se află în plină desfășurare repara
țiile la grupul nr. 3 de 210 MW. în
primul rind, se constată o bună or
ganizare a lucrărilor : au fost sta
bilite grafice riguroase cu termene

ENERGIA
problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE
și responsabilități precise. Totodată,
a fost asigurată integral baza tehnico-materială, iar o serie de subansamble au fost poziționate la
locurile de intervenție. De remarcat
că în totalitate reparațiile sint exe
cutate cu forțe proprii. Se lucrează
în colective reduse specializate. Ast
fel. la turbină George Manea efectua
o serie de intervenții la sistemul de
reglaj. Sint lucrări minuțioase care
necesită o foarte bună pregătire pro
fesională și experiență. La linia de
arbori ai' turbinei. Marian Ionescu
executa revizia lagărelor si unele
centraje. Amindoi sint muncitori
specialiști, prezenti în unitate încă
din perioada de montaj a grupuri
lor energetice. Sint oameni destoi
nici, apreciati pentru înalta lor pre
gătire profesională, conștiinciozitatea
de care dau dovadă la efectuarea lu
crărilor de reparații. Si cel mai exi
gent control de calitate nu are ce
reproșa acolo unde el intervin.
Mațstrul Stoica Panțuru tine să pre
cizeze că lucrările de la turbine vor
fi executate în devans și vor fi da
cea mai bună calitate.

Un alt loc „fierbinte* ti reprezintă
reparația cazanului de 660 tone abur
pe oră. care funcționează pe bază de
gaze și păcură.
— Foarte mulți sînt tentați să
spună că numai termocentralele pe
cărbune au probleme deosebite,
menționează ing. Viorel Cotigă, di
rectorul unității.
însă arderea în
focarele cazanelora păcurii cu un
conținut ridicat de sulf conduce la
grade avansate de uzură. Astfel, la
preincălzitoarele de aer rece sînt
necesare lucrări de mare anvergură.
Se schimbă integral fagurii de
schimb de căldură ai preîncălzitoarelor (circa 100 tone de metal), se
refac canalele de gaze arse si se în
locuiesc rotoarele de la ventilatoa
rele de gaze. Pentru acoperirea aces
tui important volum de lucrări, au
fost întărite formațiile de lucru cu
muncitori de Ia alte ateliere, iar ac
tivitatea se desfășoară 24 de ore din
24. Sintcm hotăriți să încheiem lu
crările de reparații cu cel puțin două
zile mai devreme decit termenul
planificat. Aceasta ne va permite să
producem suplimentar aproape 9
milioane kWh de energie electrică.
Este un angajament pe deplin rea
lizabil. Facem această afirmație
tinînd seama atit de modul de or
ganizare al reparațiilor, cît și de
stadiul actual al lucrărilor. Totodată,
merită a fi menționată preocuparea
acestui colectiv pentru pregătirea
centralei in vederea funcționării la
capacitate maximă în perioada sezo
nului rece. Pină la finele acestei
luni vor fi realizate în totalitate
măsurile avute in vedere. Un loc
important îl ocupă asigurarea cu
piese do schimb, in prezent asigurindu-se cu forte proprii circa 40 Ia
sută din necesarul centralei. Dacă
Înainte se aduceau instalații de la
alte centrale pentru echilibrarea di
namică a rotoarelor, astăzi această
operație se execută în întreprindere
In propriul stand. El a fost con
ceput și executat de către maistrul
Ștefan Aramă, !ntr-o soluție pro
prie. Am prezentat aceste cîteva
exemple pentru a releva spi
ritul de Inițiativă, preocuparea pen
tru a se gospodări cu forte proprii,
astfel Incit să se asigure condiții cit
mal bune de întreținere și exploa
tare a grupurilor energetice.
Harnicul colectiv de energeticieni
de la termocentrala Brăila este hotărît să-și consolideze prestigiul cîștigat de-a lungul anilor și să asigure
economiei naționale cantităti soorite
de energie electrică și termică.

Ion LAZAR

Mai este necesar încă un pas, dar decisiv, pentru
generalizarea unei valoroase soluții tehnice
(Urmare din pag. I)

sută a consumului de gaze naturale.
„Totodată, demn de retinut. ne spu
ne ing. Dorin Narița. este și faptul
că. prin dispozitivul de automatiza
re cu care este echipat arzătorul, se
asigură reglarea consumului de gaz
metan in funcție de temperatura din
cuptor, pe care o menține la un ni
vel constant. Mai mult, testările din
iarna 1985—1986 ne-au demonstrat că
se poate realiza o funcționare sta
bilă a cuptorului și in condițiile in
tare presiunea gazelor scade chiar
la mai puțin de jumătate din cea
nominală".
La aceste avantaje trebuie adău
gat. după cum aflăm de la specia
liștii care l-au conceput, și acela că
prin echiparea cu această_ instalație
de ardere viitoarele cuptoare vor
putea fi simplificate constructiv. Nu
vor mai fi necesare canale subtera
ne de evacuare a gazelor, coșuri de
fum și nici costisitoarele recupera
toare primare de căldură — utilaje
realizate din oteluri refractare, scum
pe. Și. în fine, încă un aspect care
demonstrează elocvent eficienta glo
bală a noului tip de arzător : intro
dus în orice cuptor existent în mo
mentul de fată în sectoarele calde
din industrie — operație ce se poa
te executa in maximum 40 de zile —
el se amortizează in mai puțin de
un an și jumătate.
t

0 scurtare apreciabilă
a ciclului cercetareproiectare-producție...
Firește, toate aceste avantaje de
vin certitudini abia In momentul
cînd noul tip de arzător va fi ex
tins In toate cuptoarele Ia care acesta se pretează. „Generalizarea
noului tip do arzător este una din
sarcinile
(rasate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vi
zitei de lucru efectuate in institu
tul nostru la sfirșitul anului 1984 —
ne spune ing. M. Drăgulin. Tocmai
de aceea, pentru preluarea și apli
carea cit mai grabnică de către in
dustrie a noii instalații au fost lua
te o serie de măsuri tehnice și or
ganizatorice judicioase. Hotărîtor a
fost faptul că din momentul preomoIogării soluției, pe un cuptor de for
jă existent în Institut — eveniment
petrecut in luna martie anul tre
cut — obiectivul a intrat sub directa
coordonare a unui comandament con
dus de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliul Natio
nal pentru Știință și Tehnologie,
care, săptămtnal, a reunit un mare
număr de specialiști din cercetare și
producție, din ministere și alte or
gane de decizie cu răspunderi In
producerea și generalizarea in indus
trie a acestei soluții tehnice".
Avînd in vedere stadiul Înaintat
la care se găsește astăzi acțiunea de
generalizare a noului tip de arzător
putem aprecia că strategia adopta
tă de acest organ colectiv de lucru
a dat roadele scontate. Intr-o primă
etapă s-a hotărit echiparea cu ase
menea instalații de ardere, cu asis

tentă tehnică a specialiștilor de la
I.C.S.I.T.P.S.C.M.. a cinci cuptoare de
forjă și tratament termic din dife
rite întreprinderi din Capitală :
I.M.G.B.. „23 August". „Semănă
toarea". Aceasta a constituit așanumita serie zero, pe care s-au con
tinuat investigațiile și s-au tras con
cluziile necesare unor eventuale per
fecționări. Concomitent s-au făcut
pregătirile necesare pentru găsirea
unui constructor care să execute ar
zătorul. cît și a producătorilor de echipamente și componente ce intră
în alcătuirea sa. Și astfel. în tri
mestrul IV — 1985. întreprinderea
..Metalica" din București este desem
nată furnizor unic pentru instalații
le de ardere cu recuperare a căldu
rii. cu sarcina concretă de a pro
duce asemenea echipamente Încă in
cursul anului 1985.
Așadar. în mai puțin de opt luni,
a fpst realizat întregul proces da
transfer în producție al rezultatelor
cercetării, inclusiv realizarea seriei
zero a produsului.

...și obstacole în calea
realizării producției
de serie
Deci, pină In acest punct, marcat
de preluarea producției de serie de
către întreprinderea „Metalica", to
tul s-a desfășurat normal, conform
planificării. Să vedem însă care este
situația după ce a trecut aproape un
an de zile din momentul cînd în
treprinderea a primit primele sarcini
de plan ? Din păcate, nu pe măsu
ra așteptărilor. De altfel, cifrele sint
grăitoare : în acest interval trebuiau
realizate tn total 28 instalații, dar
au fost executate și livrate benefi
ciarilor doar 11. dintre care o bună
parte cu echipament incomplet. Cum
se explică o asemenea situație ?
Pentru Început am fost tentati să
credem că realizarea acestui produs
de o complexitate constructivă atit
de ridicată ar depăși posibilitățile
tehnice ale Întreprinderii „Metalica".
Dar nu este deloc așa. „Alegerea
noastră ca furnizor general al acestei instalații s-a făcut în teme
iul unei mal vechi și bune colabo
rări cu I.C.S.I.T.P.S.C.M.. ne decla
ră directorul întreprinderii, ing.
Octavian Stănescu. Aș putea spune
că ne-a onorat această alegere, in
trucit instalația de ardere este un
produs de vîrf tn adevăratul sens al
cuvîntului. iar noi am demonstrat,
nu de puține ori. că prin dotările
61 personalul pe care îl avem pu
tem realiza șl asemenea produse. In
tr-un timp foarte scurt nc-am or
ganizat spatiile productive si a fost
specializată o echipă numai pentru
fabricarea arzătoarelor. Am Înțeles
că acesta este un program prioritar,
cu implicații in întreaga economie și
pot afirma cu toată răspunderea că
am făcut tot ceea ce depinde de noi
pentru a contribui la realizarea lui.
Nu același lucru 11 pot spune insă
și unele unitătl industriale cu sar
cini concrete In realizarea unor echipamenta șl componente ale pro
dusului".

Așadar, nu competența profesiona
lă. nu performantele tehnice ale do
tărilor existente, nu inițiativele tehnlco-economice lipsesc, ci pur și
simplu există doar o mare lipsă de
receptivitate și operativitate din
partea unor întreprinderi in produ
cerea și livrarea anumitor șubansambie absolut necesare realizării in
stalației. Care sînt aceste întreprin
deri ? Inginerul-șef al întreprinde
rii. Dumitru Rusu, ne enumera cîte
va dintre ele : întreprinderea de
panouri electrice din Bacău. „Inde
pendenta" Sibiu. întreprinderea me
canică Mediaș, filiala din Sibiu a
Institutului de cercetări șl moder
nizări energetice.
„în ciuda insistentelor noastre re
petate. ne spune inginerul-șef al în
treprinderii. la comenzile noastre ni
s-a fixat ca termen de livrare a
unor componente data de 31 decem
brie 1986. Or. evident, aceasta în
seamnă. de fapt, anul 1987 și. prin
urmare, instalațiile ce urmează să le
livrăm vor fi tot descompletate, adică nu vor putea funcționa".
Consecințele unei asemenea situa
ții nu sînt greu de prevăzut : circa
18 cuptoare de forjă și de trata
ment termic din dotarea unor uni
tăți industriale vor funcționa in con
tinuare. si în această iarnă, cu un
consum de combustibil cu 30 Ia sută
mai mare. Cu alte cuvinte, o mare
cantitate de gaze naturale pe care
se conta că va fi economisită va
fi trecută, de fapt, la pierderi. Iar
dacă si In viitor aceste Întreprin
deri nu vor renunța la acest mod
de ..cooperare" și nu vor înțelege
că produsele ce le sînt solicitate con
tribuie la realizarea unui program
prioritar, care își propune moderni
zarea mai multor sute de cuptoare
din dotarea industriei, atunci pier
derile vor fi și mai mari.
Ce trebuie întreprins în continua
re ca această importantă soluție teh
nică să fie cit mai rapid generali
zată 7 Evident, o primă urgență o
constituie livrarea cu operativitate a
componentelor solicitate, în așa fel
ca toate cuptoarele ce urmau să fie
echipate In acest an cu noile insta
lații de ardere să poată fi puse in
funcțiune cit mai curînd. In același
timp, avînd In vedere numărul mare
de instalații de ardere pe care în
treprinderea „Metalica" va trebui
să-I facă în următorii doi ani sa
impune un sprijin ferm din partea
Ministerului Industriei Grele și a ce
lorlalte organe de decizie pentru ur
gentarea finalizării notei de coman
dă existente, ce prevede moderniza
rea întreprinderii, adică construirea
unei noi hale de producție. Este cit
se poate de evident că numai printr-un sprijin activ și eficient din
partea tuturor celor direct răspun
zători. noile instalații de ardere vot
putea fi generalizate, conform indi
cațiilor conducerii partidului, in în
treaga economie, acțiune care asigu
ră diminuarea consumului de gaz
metan cu circa 90 milioane mo. Este
In interesul tării, al nostru, al tu
turor ca acest important program să
fie finalizat cit mai urgent si cu
rezultatele scontate.
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Formarea omului nou, cu o conștiință înaintată
- sarcină permanentă a organizațiilor de partid
Societatea noastră socialistă creea
ză cele mal favorabile premise pentrti afirmarea multilaterală a per
sonalității umâne. pentru formarea
omului nou. cu o înaltă conștiință
politică, morală și civică, constructor
conștient al noii orîndulri sociale.
Participarea activă â oamenilor
muncii la rezolvarea multiplelor sar
cini stimulează capacitatea creatoa
re a acestora. întărește simțul ior
de răspundere pentru realizarea pre
vederilor planului, pentru bunul
mers al activității în toate dome
niile. După cum sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU la cel de-al
III-lea Congres al oamenilor mun
cii. „întotdeauna omul va continua
să reprezinte factorul hotăritor al
progresului și civilizației, al dezvol
tării economice și sociale. De aceea,
va trebui să facem totul pentru ri
dicarea continuă a nivelului de cut
noștințe generale, tehnico-stiințifice,
de cultură generală al tuturor oa
menilor muncii, al întregului popor."
Iată de ce am urmărit in mal
multe unități ale municipiului Sfintu Gheorghe modul in care acțio
nează organele și organizațiile de
partid pentru formarea omului nou,
modul In care sint create condițiile
pentru ca omul să se poată manifesta
plenar, in spiritul comun întregii so
cietăți. al dragostei de dreptate și
adevăr, al curajului și cinstei, ăl
responsabilității față de îndeplinirea
exemplară a tuturor sarcinilor În
credințate de partid.

MAI INTII TREBUIE SA ȘTIM
SA LUCRAM CU OAMENI!
Constantin Andreoiu. secretar al
biroului organizației de bază nr. fi
de Ia întreprinderea de aparataj
electric auto și motoare electrice :
Prin consolidarea spiritului de echi
pă se realizează o cerință vitală
pentru desfășurarea in bune condi
ții a activității noastre. Urmărim in
permanentă ca membri) biroului or
ganizației de partid, conducătorii di
feritelor formații de lucru să aibă
preocupări constante pentru îmbu
nătățirea climatului de muncă. Pro
blemele educației socialiste, ale for
mării unei atitudini Înaintate față
de muncă preocupă pe fiecare co
munist. constituie obiectivul central
al invățămîntului de partid. în co
lectivul nostru s-a imprimat concep
ția potrivit căreia toți trebuie să
pună umărul la realizarea sarcinilor
pe care le avem, nimeni nit are
dreptul să se sustragă de la obliga
țiile profesionale sau social-educati
ve. Această mentalitate a dus la În
chegarea colectivului, la cimentarea
relațiilor dintre membrii acestuia, la
Întărirea capacității
organizației
noastre de partid de a dinamiza
energiile tuturor, in primul rind
pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan.

O ADNOTĂRI •
O revistă buiiă este, in
felul său. un adevărat
animator cultural, un fer
ment spiritual. Ea îndepli
nește, cind e gindlti și
scrisa cu pasiune șl com
petentă. funcția unui edu
cator multilateral si. cum
credea N. lorga. ă Unui
„semănător" de idei, opinii
și sentimente capabile să
unească sufletește pe citi
tori. Desigur, izvoarele ale
căror ape scaldă paginile
ei nu trebuie căutate prea
departe de spațiul cultural
pe care-l reprezintă, de
vetrele spirituale pe care
le continuă, sau, in cazul
celor mal nou înființate,
pe care le instituie, consolidindu-le. Este de aceea
vizibilă și lăudabilă preo
cuparea revistelor ce apar
in județele tării de a-si
orienta consecvent aten
ția către faptul de artă si
culturi, de care se învred
nicesc oamenii dotati din
fiecare zonă, creatori si
animatori cu un important
rol in așlaurarea climatu
lui spiritual contemporan.
Merglnd in întlmplnarea
noului, a actului de crea
ție ce poate înmuguri tn
oricare colt, revistele hi
deschid frecvent coloanele
dialogului
cu
oamenii

Lydovlc Adam, secretar al birou
lui organizației de bază de la în
treprinderea de Industrializare a
cărnii : Astăzi, mai mult ca pricind,
în practica de conducere a tuturor
domeniilor de activitate se pune
problema Îmbunătățirii stilului Si
metodelor de muncă pentru forma
rea unui climat propice rezolvării
multiplelor sarcini. Mai întîl trebuie
să știm să lucrăm cu oamenii. Ac
țiunile Inițiate și conduse de orga
nizația noastră de partid au avut in
vedere realitățile concrete ale fie
cărui Joc de muncă, au folosit toate
mijloacele pentru a educa oamenii
în spiritul disciplinei de partid,
pentru consolidarea relațiilor în
tre oameni- A crea și a men
ține un climat Sănătos de mun
că și viață presupune 6 preocu
pare constantă din partea fiecărui
comunist. Repartizarea echitabilă â

Anchetă de opinii
în municipiul Sfîntu Gheorghe
sarcinilor, purtarea unul permanent
dialog cu toți membrii colectivului,
formarea unor relații lnterpersonale
bazate pe respect reciproc, sinceri
tate si Încredere sint elemente de
natură să contribuie la formarea
omului nou.

CA INTR-Q ADEVĂRATA
FAMILIE
Nicolae Oprlsiu. secretar adjunct
al comitetului de partid de lă între
prinderea antrepriză de construcțiimontai Covasna : Ținind cont de
specificul activității din construcții,
de marea dispersie in teritoriu a
muncitorilor noștri, organizațiile de
bază, sub directa îndrumare a co
mitetului de partid, s-au străduit să
cunoască diferitele probleme ale oa
menilor muncii. Cea mai eficientă
cale de a cunoaște aceste probleme
s-a dovedit a fi discuția individuală
de la om la om. prilej cu care mem
brii de partid vin cu numeroase
propuneri privitoare la Îmbunătățirea
activității productive, la ridicarea pe
trepte superioare a muncii de partid
si. nu în ultimul find, cu probleme
personale. Referindu-mă la cele din
Urmă, cred că ele sint tot atit de
importante ca oricare altele. Neluarea lor In. considerare poate avea
repercusiuni asupra producției, asu
pra individului însuși. Unii conside
ră că ..amestecul" în problemele per
sonale ale oamenilor muncii nu in
tră in atribuțiile organizației de
partid. Optică total greșită, pentru
că nu se poate trage o linie tranșan
tă intre problemele personale ale
oamenilor și cele dă interes general.
Rezolvind în mod concret, operativ
unele probleme personale ale oame

mtnt Dar nu numai atlt. Ea se Inte
resează și de situația lor școlară,
creind condițiile necesare pentru
pregătire. Este doar un exemplu din
multele ce se pot da în această pri
vință.
Franci»® SzBcs, membru al birou
lui comitetului de partid de la în
treprinderea textilă „Oltul" : A nu
cunoaște problemele oamenilor mun
cii, a nu acționa pentru rezolvarea
lor înseamnă a te rupe de ei. a te
izola de mase. Organizațiile noastre
de partid folosesc toate mijloacele
pentru întărirea legăturii cu oa
menii. pentru unirea forțelor în ve
derea realizării sarcinilor pe care ie
avem. Nu este ușor să lucrezi cu
oamenii, să-i faci să înțeleagă că
a rezolva problemele în comun, a
forma o mare familie din întregul
colectiv de muncă înseamnă crearea
unei atmosfere sănătoase, propice
desfășurării in bune condiții â acti
vității productive. în acest sens mo
bilizăm toate organizațiile de sindi
cat. de tineret și femei, care sînț
factori de primă importantă it) edu
carea oamenilor muncii. în formarea
unei conștiințe Înaintate.

EDUCAȚIA — o ACTIVITATE
COMUNA
Viorica Tănase, director al Liceu
lui industrial nr. 2 : Așa după cum
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
la deschiderea noului an de invățămint. „trebuie să realizăm si o nouă
revoluție in nivelul de formare a
cadrelor, a specialiștilor din toate
domeniile". Formarea omului nou.
cu o conștiință înaintată, cu o bună
pregătire profesională, este o operă
de interes național. Foarte greșit

gîndesc unii care consideră că problerpeie educației aparțin în exclu
sivitate școlii sau altor instituții. în
concepția lor. cred că nu este clară
noțiunea de a educa. Practic, fiecare
membru de Partid trebuie să fie Un
educator, prin orice acțiune a sa
trebuie să facă educație. La locul de
muncă. în familie, in societate. prin
puterea exemplului personal se face
educație. însă nu toți sint conștient!
de acest lucru, mai cred că educația
este un proces care nu trebuie dirijat.
Spre surprinderea noastră, prea pu
ține organizații de partid din dife
rite întreprinderi și instituții se
adresează cu rugămintea de a uni
eforturile școlii, ale organizației de
Partid de la liceul nostru cu ale lor
Bpre a rezolva unele sarcini de oregătire profesională și educaționale.
Averh unii „elevi-problemă“. ai că
ror părinți sint membri de Partid.
Oare nu ar fi mult mai eficient dacii
am putea rezolva aceste cazuri in
comun ?
Izabela Bokor, secretar al biroului
organizației de bază de la Școala
generală nr. 3 : Nu de mult, orga
nizația de bază din școala noastră
a fost solicitată de către secretarul
organizației de partid de la o între
prindere din municipiul nostru spre
a rezolva problemele privitoare la
educația unui elev. Cu satisfacție
trebuie să spun că astăzi elevul
respectiv, datorită
intervențiilor
noastre comune, nu prezintă pentru
educatori un caz aparte. Ne-am con
vins Încă o dată ce Înseamnă unirea
eforturilor pentru rezolvarea sarci
nilor educative. A devenit o practi
că să solicităm sprijinul birourilor
organizațiilor de partid din diferite
întreprinderi și instituții unde lu
crează părinții unor elevi, spre a
găsi in comun soluțiile cele mai efi
ciente pentru rezolvarea probleme
lor care privesc buna pregătire a
tinerei generații pentru muncă și
viată.

CITEVA CONCLUZII
• Educarea oamenilor muncii —
proces de durată ce trebuie să se
desfășoare cu perseverență și spirit
revoluționar — este o atribuție de
seamă a fiecărui comunist, a tutu
ror organizațiilor de partid.
• Crearea unui climat sănătos de
muncă, de încredere reciprocă și
ajutor tovărășesc nu este un feno
men spontan. în acest scop, orga
nizațiile de partid trebuie să ac
ționeze conștient și permanent.
a Problemele personale ale mem
brilor de partid, ale oamenilor
muncii trebuie considerate ca pro
bleme ale organizațiilor de partid.
Tratarea lor cu multă răspundere
contribuie la creșterea capacității de
rezolvare a multiplelor sarcini pe
care le au organizațiile de partid.

Constantin TIMARU

corespondentul „Scînteii"

Revista, ca spațiu de cultură

muncii de la orașe și sate,
publici pagini de reportaj
despre înfăptuirile lor.
consacră un spațiu Consi
derabil inițiativelor crea
toare. artistice ce înflo
resc sub zodia luminoasă
a acestor ani. Astfel, revis
ta Ateheu publică, in cu
prinsul său. „Caiete bOtosinene", pagini in care
această parte a tării ist
trimite un frumos si dis
tinct mesaj spiritual. Fa
cem. astfel, cunoștință cu
o vie si interesantă viată
culturală, cu o seamă de
opinii pe marginea feno
menului
cultural-artlstlc
local, dar și national. Căci,
trebuie subliniat, cel măi
adesea in aceste „foi loca
le" răsuni voci ce se pro
nunță cu autoritatea com
petentei despre fenomene
de cel mai lara interes. Si
sint acte Culturale demne
de un asemenea interes
atlt expoziția de artă
plastică de Ion GriOore
(Galeriile de artă „Luchtan" din Botoșanii, cit
șl alegerea, din mulțimea
de apariții editorială dintr-o perioadă dată, a Cărții
unui creator cură este
Pascal Bentoiu, „Capodo
pere enesciene". storc a (l
recomandată
publicului.

„Din «Cuibul visurilor-, Maierul
Bistrițel-Năsăudului. însoțim cu cele
mal bune ginduri premiera specta
colului „Ion" pe care Teatru! Națio
nal din Tirgu Mure» a lnscrls-o in
repertoriul său in acest an „Rebreanu“... Orice semn de cinstite adus
marelui romancier găsește în noi
ecoul cald al gestului de recunoș
tință adus marilor valori ale scrisu
lui românesc". Această scrisoare
adresată de Sever Ursa, profesor in
satul iul Rebreanu. ar fi putut fi
semnată de zeci si sute de mii de
oameni, de cititorii marelui roman
cier, de publicul românesc de azi,
pentru care s-au creat toate condi
țiile de a avea un lara acces la toate
valorile reprezentative ale spiritua
lității noastre naționale : „Operele
nemuritoare ale corifeilor literaturii
noastre clasice — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — au relevat
înaltele virtuți ale poporului, au
cultivat sentimentul patriotismului,
au însuflețit și îmbărbătat generații
de milftanți pentru cauza libertății
și propășirii patriei.» Trebuie să
adăugăm, de aceea, la creația pre
zentului, creația trecutului, dlnd
prețuirea cuvenită marilor înfăptuiri
ale înaintașilor noștri, moștenirii
înaintate a mișcării noastre revolu
ționare".
Abordarea operelor clasice tiu
constituie, așadar, doar un gest pios,
ci ea se înscrie unu! proces de vastă
ș! adincltă educație morală sl spiri
tuală a generațiilor de astăzi. Bogă
ția de sensuri si de sentimente ge
nerate de creația marilor noștri îna
intași. călăuziți de Înalte idealuri ci
vice. cheamă insistent Ia no! șl noi
lecturi, descifrări, reflecții. Capodo
perele își trimit, o dată cu sevele
artistice, prin ele. virtuțile modela
toare plnă In anii noștri și tn viitor.
Perenitatea clasicilor
izvorăște
din geniul cu care au întruchipat
sentimentele și idealurile naționale.

nilor colectivului nostru, consider că
,'im contribuit. totodată, la bUnă
desfășurare a întregii munci.
. Magdalena Deri, secretar al comi
tatului de partid de la coepefativa
„Hărnicia" : în procesul activității
productive, in cadrul organizației da
partid se trăiește o solidă viată in
ternă. se nasc și se perfecționează
profunde relații dă întrajutorare, de
Înțelegere . intre membrii săi. De
pildă, in organizația de bază nr. 1
din cooperativa noastră, biroul cu
noaște in amănunțime toate proble
mele legate de situația familială a
fiecărui membru de partid, de sta
rea de sănătate, de preocupările fie
căruia pentru perfecționarea profe
sională și pregătirea de cultură ge
nerală- Organizația de partid are o
evidentă a tuturor muncitorilor din
șecțiă respectivă care iși continuă
studiile lă diferite tonne de invăță-

Asemenea alegeri dove
desc din plin că la Boto
șani -- ca si in celelalte
orașe — interesul si gustul
Public șe orientează spre
fenomenul artistic major,
$pre creația cu atributul
indiscutabil ăl valorii au
tentice. Ei dacă este să
mai consemnăm o dovadă
elocventă a siguranței si
justeții cu care „provin
cia" iși vădește adeseori
maturitatea spirituală. Am
propune o clară punere in
discuție a
snobismului
ce-și mai lasă uneori pe
cetea pe evaluarea unor
fenomene artistice. Este
vorba, anume, de comba
terea unei prejudecăți :
subaprecierea
semnifica
ției șt valorii consensului,
public asupra unor mani
festări sau creații artistice.
Iată ce susține, in acest
sefls. Lucia Olatu Nenati:
„S-a creat deci eterna
dihotomie dintre practic
ei teoretic, ireductibili in
acest cat ca in atltea al
tele in teatru si nu numai
aici. Nu intenționez să
contest necesitatea ridică
rii nivelului publicului, al
educării lui estetice cti
ajutorul criticii. Mă în
treb numai de ce ar fi
trebuit să Mă rușinez sub

Sesizarea și demonstrarea actualită
ții lor ideatice și artistice, relevarea
noilor dimensiuni ale operelor, teșite
la lumină o dată cu trecerea timpu
lui, este o obligație de onoare a ar
tiștilor contemporani. Solidari cu
oamenit de literare în Îndeplinirea
acestei sarcini sint și slujitorii sce
ne! — atunci cind e vorba de dra
maturgie.
Răspunzfnd acestui imperativ, tea
trele au Înscris de aceea piesele cla
sice — opere ale patrimoniului lite
rar si dramaturgie totodată — la loc
de cinste in programul lor perma
nent si de perspectivă. $i tn această
stagiune spectatorii au putut urmări
premiere și reluări ale unor piese
de Vaslle Alecsandri (pe lîngă „Des
pot Vodă", de la Naționalul bucureștean. acordindu-se în genete o
mai mare Importanță feeriei șl co
mediilor — devenite „musicâluri"),
de asemenea dramatizări după opera
Iui Creangă <cea mal nouă fiind
transpunerea scenică după „Moș Nichifor Coțcarlui" la teatrul care are
drept patronimic numele părintelui
„Amintirilor din copilărie"). Au vă
zut Jumina rampei : transfigurări
ale dramelor iui B. P. Hasdeu Si
B. St. Delavranoea (premieră, la
Cluj-Napoca, a unei piețe inedite).
Opera Iul L L. Caragiale. mult ju
cată In ultimii ahi. a continuat să
atragă creatori si public — fie că e
vorba de „Năpasta" (Naționalul dtp
Craiova), fie de „Conu Leonida fată
cu reacțlunea" (la teatrele din Plo
iești șl Piatra Neamț), fie de „D’ale
carnavalului" (la Ttrgu Mures șl
I.A.Ț.C.). fie de „O scrisoare pierdu
tă" (la Arad), tmplicind creatori din
toate generațiile — de la Dan Alecsandrescu la Mircea Cornlșteanu. de
la Dragos Galgoțlu, Mlhal ManolesCU la debutantă pe scena I.A.T.C.,
Dana Dimă.
Dramaturgia Interbelică a atras în
deosebi prin comediile semnate de

țire de emoția pur esteti
ci. dar și etică și. profund
omenească pe care mi-a
Stirnit-o acel spectacol
(care n-a întrunit sufra
giile unui juriu — n.ti.j.
Mă întreb de ce un lucru
care nu emoționează, nu
tulbură, nu comunici, nu
transmite (menirea eternă
a oricărei artei nimia prin
miezul lui,, poate fi apre
ciat pentru intențiile for
male din care e construit,
cit mai sofisticate si
incoerente, cu atlt mai
apreciat cu cit e mai
abscons, in timp ce o rea
lizare artistică nativă aș
indrăzhi si spun, adică
rotunjită dintr-o dată de
limpezimea cristalină a
talentului (alt cuvlnt tabu
dezavuat prin strinibare
din nds) — a fost respins
(de același juriu — n.n.).
Ceea ce mă intrigă este
principiul acesta, psihoza,
cutuma de-a respinge ceea
ce place publicului tocmai
pentru acest lucru, și de-a
impune in loc lucruri ce
nu plac general umanului
Conținut de 0 sală de
spectacol, pentru motive
legate de snobism. Acele
spectacole nu au viată,
„cad" după citeva repre
zentații, nemmavind in

V.I. Popa. C, Kirltescu, G. Clpriah,
ion Luca, V, Eftimiu. Mihai Sebas
tian. Ion Minuiescu. Tudor Musatescu (Ia „Bulandra" șl Sâtu Mare, Baia
Mare, la Constanța și Turda. Bacău
6i CralOvă). Naționalele din Cluj-.
Napoca și cel din Cetatea Băniei,
Teatrul municipal din Ploiești au fi
nalizat, de asemenea, inițiativa or-

fața citi se prezenta, iar
faptul că sini împănate cu
uh mare premiu la o ast-,
fel de competiție nu corn-,
penseazi efortul actorilor
de a-l ințrupa". Ni se
pare că o voce din „pro
vincie" sesizează cu as
cuțime remarcabilă un fe
nomen real, cu o relativ ■
largă arie de răsplndire.^T
nu numai in domeniul-teatrului, tn fine, spre a'
recomanda cititorilor si
alte „voci" din Botoșani
care se pot impune Printr-o frumoasă evoluție,
vom mai cita o proză scri
să cu nerv șt reală pros
pețime a limbajului de
Eugen Hruscă („Oaspeți
la Vartolomei beteagul"},
precum și. in domeniul
criticii. foarte interesan
tul eseu „Dionis si tenta
ția (autoi cunoașterii" de
Elena Minca si notele pă
trunzătoare despre ..Mese
ria de romancier" semnate
de Octavia Buhociu.
Intr-un cuvint. „Caietele
botoșănene" se constituie
intr-o frumoasă carte de
Vizită a talentelor reale
care înfloresc și tn aceas
tă parte a tării.

M. COSTEA

«ele cu virtuți poetice admirabile, atit
de puțin explorate scenic, ale lui Mi
hai Eminescu ș.a. — spectacole de
ținută, modele de „reștitutfe". dar tot
odată de probare a actualității clasi
cilor, printr-un limbaj teatral adec
vat, de modernă expresivitate ; spec
tacole care să se mențină pe afiș ani
la rind, niciodată „Învechite", partlci-

Casa de cultură din orașul Buzîaș - județul Timiș

Valențele educative ale filmului
După „Gala filmului cu
tematică pentru tinerei"
din vară, de la Costinești,
„Festivalul filmului pen
tru copii", desfășurat de
curînd la Piatra Neamț, în
tregește tabloul preocupă
rilor actuale pentru edu
carea tinerelor generații și
prin intermediul acestui
puternic și atrăgător mij
loc modern de formare si
instruire care este spec
tacolul cinematografic. Cu
diversitatea sa de expresii
specifice. arta filmului
poate ajuta sensibil proce
sul educațional. Poate con
tribui la instruirea, mode
larea. desăvirsirea formă
rii tinărului. in consens cu
familia, cu școala, cu socie
tatea direct interesată de
cum va arăta schimbul ei
de miine — viitorul, pe care
și-l pregătește cu grijă,
răspundere. înțelegere, incă
de azi. „Azi". în perspec
tiva importantei manifes
tări artistic-educative de
la Piatra Neamț, a însem
nat o trecere in revistă a
ceea ce s-a făcut și mai
este încă de făcut in crea
ția cinematografică destina
tă copilului, o evaluare a
posibilităților tematice și
expresive ale genurilor ce
lor mal apropiate înțele
gerii și sensibilității, pre
ferințelor micului specta
tor.
Convergența factorilor —
de creație si organizare din
Capitală și din județul
Neamț — a dus la o mai
bună concepere a ' acestei
de-a treia ediții a festiva
lului. la o îmbogățire a pro
gramului
manifestărilor
desfășurate paralel cu com
petiția de filme. A asigurat,
de asemenea. prezenta
unui număr mai mare de
invitați — regizori, scena
riști. operatori, critici și
istorici de film, gazetari, ia
intilnirile și unele discuții
pe teme cinematografice

inițiate cu acest prilej. Este
nevoie insă, fără îndoială,
de o participare și mai
activă, mai substanțială, la
aceste utile manifestări. în
care dialogul să se susți
nă pe probleme realmente
importante, esențiale ale
creației de acest gen —
asa cum ar fi numărul
(deși sensibil sporit față
de anii precedent!) redus
de filme artistice care abordează tematica pentru
copii și tineret, limbajul
încă insuficient de atrăgă
tor ai peticulelor care se
adresează direct noilor ge
nerații. timida folosire a
tezaurului literar la indemîna cineaștilor și necu
noașterea suficientă de, că
tre oamenii de film a căr
ților pentru copii care se
scriu azi și se bucură de
succes in rîndtil cititorilor,
virtuali snectatori ai dori
telor ecranizări etc. Una
din dezbaterile anunțate in
program, care n-a mai avut. din păcate. 10c. avea
ca temă foarte binevenită
„Literatura pentru copii și
filmul". Aceste deziderate
ale copiilor devenite obli
gații pentru cineaști ar ne
cesita, cu siguranță, dezba
teri ample și la obiect, in
cadrul Asociației cineaști
lor. a Centralei Romaniafilm. dezbateri care să atragă și factorii interesați
în problemele educării șt
creației pentru tinerele ge
nerații (pedagogi, psiho
logi. instructori de pionieri,
scriitori, regizori etc.). Cine
s-a aflat acolo. în sala cu
mii de ochi seînteietoti,'Ur
mărind seară de seară, ma
tineu de matineu, filme în
drăgite. reluate în re
trospective. precum „Amintirl din copilărie" sau
„Mama" de Elisabeta Bos
tan. ca „Acțiunea Zuzuc"
de Gheorghe Naghi. ca
„Măria Mitabela", de Ion

SLOBOZIA:

O

Eveniment cultural care a po
larizat, la Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Slobozia,
atenția tuturor iubitorilor de mu
zică, „Gala recitalurilor", aliată la
a treia ediție, s-a bucurat de un
real și binemeritat succes. Organi
zată de Comitetul județean de
cultură și educație socialistă Ialo
mița, în colaborare cu Colegiul
criticilor muzicali — A.T.M., mani
festarea a inclus recitaluri susți
nute de valoroși interpret : vio
loncelistul Marin Cazacu, pianiste

și mai puternică decît in trecut, cind
publicul a crescut simțitor numeric,
au putut fi semnalate nu puține sta
giuni cind piesele amintite și incă
altele n-au figurat în repertoriul nici
unui teatru din cele peste 40 din cile
funcționează in țara noastră sau la
prea puține dintre ele. „De aceea aș
zice — continuă interlocutorul nostru

O RELAȚIE NEFIREASCĂ:

și... intermitența prezentării lor pe scenă
ganizări! unui ciclu de ftonferlnțe cu
exemplificări — pentru elevi, mani
festări axat® pe cele mai semnifi
cative opere clasice.
Fie ei numai din această succintă
(și, desigur, parțială enumerare), reie
se eu ușurință că este încă destul
Joc pentru „mai bine" — in perspec
tiva optimizării repertoriului teatre
lor noastre impunlndu-se si un spor
numeric, dar, mal ales, o echilibrare
mai judicioasă a opțiunilor. Mai tntîi i pe genuri — In sensul acordă
rii atenției cuvenite dramelor funda
mentale ale literaturii noastre dra
matice. O misiune ce revine In pri
mul rind „primelor scene ale tării"
chemate să realizeze eu „Apus de
soare", „Vlaleu Vodă". „Răzvan ți
Vidra", „Occlsio Gregorii...", cu pie-

pînd la repertoriul permanent de
ținuiă al teatrelor.
„Cîndva, «repertoriul permanentse practica in mod curent șl era un
bun obicâi. folositor atit publicului,
cit și artiștilor — arată un deosebit
cunoscător al valorilor tradiției tea
trale, prof. dr. Virgil Brădățeanu.
Generație după generație, spectatorii
puteau participa ți reveni, de exem
plu, la spectacole cu „Apus de soa
re", „Răzvan șl Vidra" etc., iar pe
eroii lui Delavrancea. Hasdeu, a Că
ror transfigurare era piatră de în
cercare pentru Interpret!, ti puteau
juca toii cei buni, înzestrați eu cali
tățile fizice și capacitatea psihică
necesară". Or. se impune să observăm
că acum, cind mișcarea noastră tea
trală este incomparabil mai amplă

— că este bipe Să ne gindim mai
serios, tu finalizări mai vizibile, la
«repertoriul permanent- și să rezol
văm problema in raport cu noile
condiții pe care le cunoaște mișca
rea noastră teatrală, cu funcția ar
tistică tot mai marcată a. regiei, cu
aspirațiile actorilor și. înainte de
toate, eu nevoia statornică a publi
cului, mereu nou. de a cunoaște prin
spectacole capodoperele lumii, de
drept și ale sale".
Este o opinie la care subscriem
pe deplin, căci ea corespunde
marilor imperative educative ale
teatrelor noastre. După cum este
necesară, de asemenea, lărgirea
numărului de autori readuși in
luminile rampei. Salutînd prezența
„Iphlgenlel" Iul Mircea Eliade la

Popescu-Gopo sau „De dra
gul tău. Anca", de Cristia
na Nicolae. în sala cu co
pii interesați de premiere
le (puține) aflate în com
petiție : „Promisiuni" (sce
nariu : Vasilica Istrate. re
gia : Elisabeta Bostan),
„Marele premiu" (scris de
Chirii Tricolici, regizat de
Maria Calas Dinescu). „Aripi de zăpadă", adaotînd
un episod din serialul li
terar iubit de toți copiii
„Clreșarii" • lui Constantin
Chiriță (aduși pe ecran de
Adrian Petringenaru); cine
a asistat la entuziasmul, la
hohotele de ris ale mici
lor spectatori răsplătind cu
aplauze extravagantele pe
ripeții ale echipajului ajuns în insula Cocos, gra
tie desenului animat de
lung-metraj. „Cine ride la
urmă", semnat de Lucian
Profirescu. Ion Manea. Ba
dea Artim. ori la amuzan
tele „vitejii" ale mușcheta
rilor — parodia realiza
tă cu strălucită vervă de
Victor Antonescu, bun cu
noscător al psihologiei in
fantile : cine i-a auzit aplaudînd la „scenă deschi
să" aventurile simpaticului
Pin-Pin în căutare de prie
teni — pinguin desenat cu
umor de Luminița Cazacu,
sau bucurîndu-se de desco
peririle, (prin intermediul
binecunoscutului „Știe tot")
a atitor taine din Univers
— grație serialului de
succes — cu trei noi epi
soade prezente in concurs
datorate Iul Virgil Mocanu
(„Minunata lume a scrisu
lui"). Tatianei Apahidean
(„Peșterile") și lui George
Sibianu („Aparatul de fil
mat") — acela a putut în
țelege „pe viu“. nu doar
teoretic, foamea extraordi
nar de mare de cinema a
copiilor. Nevoia lor de cinema-basm (ce prompt si
inteligent au reacționat la

„Rămășagul" — basm mu
zical modernizat de Ion
Popescu-Gopo). dorința lor
de cinema-comedie (cită
bucurie si cit haz se făcea
în sală Ia gagurile unor
spirituale desene animate
de Victor Antonescu. Lu
cian Profirescu. Luminița
Cazacu. Laurențiu Sîrbu și
alții), nevoia lor de cinema-aventură (cit de mult
așteptau al treilea film eu
„Clreșarii" ori serialul aventurilor din Cosmos de
senate de Călin Cazan si
Mircea Toia), de cinema
liric, purtător de mesaje
generoase ca pace», priete
nia. dragostea, generozita
tea. solidaritatea, hărnicia
— au fost evidente. Ală
turi de reușite filme de animație (cum au fost fil
me cu caracter istoric ca
„Stejarul din Borzești" sau
„Novăceștii"). citeva do
cumentare cu caracter ști
ințific etnografic („Cera
mica de Săcele" de Olim
pia Daicoviclu. „Podoabe"
de Paula Popescu. „Go
runul lui Horea" de Pompiliu Gîlmeanu sau frumo
sul poem-elegie al lui Ion
Bostan. „Ctnd înfloresc nu
ferii") âu întrunit, deopo
trivă. aprecierile juriului
adult și cel al copiilor. O
convergentă semnificativă,
credem, de judecăți criti
ce. opțiuni dovedind, pe de
o parte. Înțelegerea de că
tre cei maturi a exigențe
lor estetice ale copilului si.
pe de altă parte, maturita
tea de judecată a foarte
tinărului spectator.
Festivalul filmului de la
Piatra Neamț s-a dovedit o
manifestare cinematografi
că de o deosebită impor
tantă educativă, care, spe
răm. se va prezenta la
viitoarea ediție cu un bi
lanț șl mai bogat.

Alice MANOJU

frumoasă manifestare culturală
le Steluța Radu și Viorica Rădoi,
violonista Luminița Petre Rogacev, clarinetistul Aurelian Octav
Popa, -- solist al Filarmonicii
„George Enescu" din București,
soprana Felicia Filip, mezzoso.prana Liliana Petrescu-Nichiteanu,
pianiștii Doina Micu și Adrian
Nichiteanu etc. De asemenea, în
satul Ograda, care găzduiește o
expoziție ce evocă personalita
tea lui Ionel Perlea, a avut loc
o interesantă evocare a celebru

Naționalul bucureștean și la Teatrul
maghiar din Cluj-Napoca. semnalăm
fie absența din repertorii, fie puțină
tatea reprezentării dramelor Iui Lu
cian Blaga, V. Volculescu. Adrian
Maniu. Ion Luca, G. M. Zamfirescu.
Radu Stanca și chiar Cărnii Petrescu,
Victor Eftimiu. G. Clprian.
Potrivit unei tradiții Încetățenite
in acești ani. creatorii de frunte din
istoria culturii noastre sint aniver
sați in mod activ, consacrîndu-li-se
manifestări speciale, inițiative ar
tistice de prestigiu. Ne-am putea
întreba, din acest unghi, dacă, de
exemplu, centenarul unui dramaturg
ca Mihail Sorbul s-a bucurat, in rindul teatrelor de ecoul meritat, de re
zonanța pe care piesele lui o au in
conștiința publicului românesc. „LetopiBețl" nu a avut incă șansa unei
transfigurări scenice in acord cu va
loarea dramei. în schimb istoria tea
trului românesc contemporan a înre
gistrat citeva remarcabile montări cu
„Patima roșie", una la I.A.T.C., o alta
la Teatrul „Giulești". montare care
s-a înscris, prin virtuțile actorilor,
pentru mai multă vreme In memo
ria celor care au văzut-o. O ultimă
reprezentare remarcabilă, prin serio
zitatea lecturii, â putut fi urmărită
Ia Institutul de artă teatrală „Szentgydrgy Istvan" (secția română).
„Dezertorul" — o dramă mai pu
țin jucată (ne amintim, incă. de un
experiment de la Botoșani) — a avut,
în adest an aJ Centenarului „Sorbul",
o premieră demnă de semnalat doar
la Reșița. Si ne-a bucurat reușita
montării reșițene. mai ales că ea este
semnată de realizatori tineri (regi
zoarea : Anca Florea ; scenograful :
Ion Bobeică, actorii: Ovidiu Cristea.
Coca Mihalache. George Drăgulescu, Ecaterina Toth Cristea. Marian
Stan. Gr. Alexandrescu). Căci, in ge
nere. am observat, mai ales Ia o par
te a regizorilor noștri din generația
de mijloc — la ora actuală, cca mal

lui dirijor și compozitor de va
loare mondială, născut pe aceste
meleaguri, evocare susținută de
membri ai Uniunii compozitorilor
și muzicologilor și argumentată de
recitalurile instrumentale oferite de
Aridrei Deleanu si Ovidiu Cucu, Un
eveniment fără îndoială menit să
ofere publicului ialomlțean muzică
de calitate, creații valoroase care
s-au bucurat de interpretări de ți
nută. (Mihai Vișoiu, coresponden
tul „Scînteii").

activă — o oarecare reținere în abor
darea marilor opere clasice. Nu sint
prea multi cel care să fi semnat
spectacole (de nivelul celor realiza
te de Alexa Vlsarion cu „Năpasta"
la „Giulești", Al. Toctlescu cu
„Occisio Gregorii". la „Bulandra".
Anca Ovanez cu „Despot Vodă" la
Naționalul bucureștean. Mircea Cornisteanu cu „O scrisoare pierdută"
la Craiova. Cătălina Buzoianu cu
„Istoria leroglifică" ia Naționalul
din Iași), cu capodopere ale literatu
rii naționale și universale. „Este o
realitate — arăta prof. dr. Virgil
Brădățeanu — care poate fi explica
tă in anumite cazuri prin «respectulpentru textele clasice, prin maximă
scrupulozitate. în alte cazuri insă,
reținerea pare a-și găsi explicația în
faptul că asemenea piese nu sint
prea docile cu «viziunile- volt ori
ginale. îi înțelegem pe primii, dar
gindim că seriozității artistice pe
care o exprimă atitudinea lor tre
buie să i se alăture Încrederea, res
ponsabilitatea sl hotărirea marelui
efort creator pe care asemenea opere
il pretind. N-avem cum să-l înțele
gem pe ceilalți care se gîndesc mai
puțin la clasici și la public si mai
mult sau exclurtv la ei. socotind că
trebuie să fie originali in felul lor
și eu orice chip gata să folosească
efecte nepotrivite sau să exploateze
mărunte potriveli".
Opera clasică dă temeiuri de rea’ă
originalitate, dar ea solicită șl sti
mulează efortul Intens al capacita
tea creatoare autentică. Si dată Ia
școala clasicilor Vin să Învețe spec
tatorii. »ă se îmbogățească spiritual,
exaniertul il dau artiștii: ca pen
tru orice examen, dar mal ales pentru
unul atit de exigent, cum este abor
darea operei clasice, ei trebuie „să
invețe" cu maturitate, să tfndă la autodepășire. să tacă un efort de
creație deosebit.

Natalia STANCU
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Intîlnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului Cronica ziiei
din Republica Socialistă România
și ai tineretului din Republica Socialistă Cehoslovacă
La Timișoara se desfășoară, in
aceste zile. intilnirea prietenească
dintre reprezentanții tineretului din
Republica Socialistă România si Re
publica Socialistă Cehoslovacă.
Vineri, conducerea delegației Uniu
nii Socialiste a Tineretului din R. S.
Cehoslovacă a fost primită de to
varășul Nicu Ceausescu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prlm-secretar al Comitetului Central al U.T.C.
In cadrul intrevederii au fost evi
dențiate evoluția ascendentă si per
spectivele dezvoltării pe multiple
planuri a colaborării dintre U.T.C.
si U.8.T.. ca o contribuție concretă
la intărirea continuă a relațiilor de
prietenie dintre cele două partide,
țări si popoare, impulsionate in mod
hotăritor de convorbirile și Înțele
gerile convenite Intre tovarășul
Nicoiae Ceau.șescu, secretar general
ai Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Gustav Husak,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, președintele Republicii
Socialiste Cehoslovace.
în timpul convorbirii a fost rele
vată contribuția activă a organiza
țiilor de tineret din cele două țări
la Înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-sociale. In con
formitate cu obiectivele stabilite de
Congresul al XIII-lea al P.C.R. șl,
respectiv, de Congresul al XVII-lea
al P.C. din Cehoslovacia.

S-a efectuat, totodată, un schimb
de Păreri privind o serie de aspecte
ale mișcării internaționale de tine
ret, subliniindu-se dorința comună
de a acționa ei in viitor pentru
realizarea si consolidarea unității ti
nerei generații in lupta pentru pace,
securitate și dezarmare, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune si mai
drepte.
★

în aceeași zi. conducerea delega
ției Uniunii Socialiste a Tineretului
din R. S. Cehoslovacă a fost primi
tă de tovarășul Ion Stoian. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, au fost relevate
bunele raporturi de prietenie si co
laborare existente intre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist
din Cehoslovacia, intre popoarele ți
țările noastre, sublinlindu-se contri
buția determinantă a intilnirllor și
convorbirilor dintre tovarășul
Nicoiae Ceausescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Si tovarășul Gustav Husak,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. președintele Republicii
Socialiste Cehoslovace, la dezvoltarea
și întărirea continuă a colaborării și
prieteniei româno-cehoslovace.
A fost evidențiat rolul important
care revine tinerei generații de pre
tutindeni in lupta popoarelor pentru
o lume a păcii, destinderii. înțele
gerii și colaborării Internationale,
Ctntecu! cuvintelor — moment
poetic • Telesport • Autograf
muzical
14.49 Bfiptamina politie»
15,00 închiderea programului

tV
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă (părți»!
color) • Melodii populare • Gala
desenului animat • Trecut de glo
rii, strălucitor prezent : furnu
Măgurele — reportaj • O clipa de
inclntare : fragment din „Anotim
purile" de Antonio Vivaldi • Ta
blouri din Galeria Națională (re
portaj)
•
Farmecul
muzicii

Telejurnal
10,20 Teleenclclopedl» (color)
1».4S Floarea din grădină (color). Emlslune-concurs pentru tineri inter
pret! de muzică populară
30.49 Film artistic (color), „vînătoare in
junglă"
32,05 Telejurnal
82.15 Portativ muzica! (color)
33,30 închiderea programului

La București au avut loc, in pe
rioada 6—10 octombrie, lucrările ce
lei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei
mixte româno-finlandeze de comerț
și cooperare economică, industrială
și tehnică.
Cele două părți în comisie au ana
lizat stadiul actual a! schimburilor
comerciale româno-finlandeze, al co
operării economice, industriale și
tehnologice, exprimîndu-se dorința
comună pentru amplificarea colabo
rării bilaterale In sectoarele de in
teres reciproc, cit și pe terțe plete.
Au fost convenite noi măsuri și ac
țiuni menite să conducă la dezvolta
rea cooperării in industriile con
structoare de mașini, siderurgică,
chimică și altele, la lărgirea și di
versificarea schimburilor bilaterale
de mărfuri, cuprinse în protocolul
sesiunii semnat la încheierea lucră
rilor de președinții celor două părți
în comisie.
în aceeași perioadă s-a aflat Intr-o
vizită in țara noastră un grup de oa
meni de afaceri finlandezi. Oaspeții
au avut convorbiri cu membri al
conducerilor Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice
Internationale. Camerei de Comerț
ți Industria a Republicii Socialiste
România, precum si ale altor insti
tuții centrale, in cadrul cărora au fost
abordate probleme privind amplifi
carea schimburilor comerciale româ
no-finlandeze, a cooperării intre În
treprinderi românești de comerț ex
terior și firme finlandeze,
★

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a Zilei armatei populare po
lone, ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București, Boguslaw
Stahura, a oferit, vineri, un cocteil.
Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Apărării Naționale,
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, generali și ofițeri.
Au fost prezenti șefi de misiuni
diplomatica, atașat! militari, membri
ai corpului diplomatic acreditat! In
țara noastră.
(Agerpres)

Dimbovița întinerește!
(Urmare din pag. I)

mânase. La inițiativa și
din Inflăcăratul său în
demn, aici, in Inima Bucureștlului, se desăvlrșește
încă una din nestematele
cu care a fost și este împo
dobit, in ultimele decenii,
cuprinsul patriei noastre.
Simbolică și tonică înge
mănare : șoseaua de argint
ce se construiește la supra
față — Dîmbovița „cu apă
dulce", supusă unui tulbu
rător și definitoriu proces
de geriatrie — curge kilo
metri buni paralel cu o altă
șosea, la fel de fascinantă,
aflată de asemenea la ini
ma cetățeanului 51 făurită
tot în acești ani. O șosea
care nu se vede, care alear
gă pe sub temeliile cetății
lui Bucur : metroul.
Reporterii rămin insă Ia
ctitoria de la suprafață, Îm
preună cu inginerii Ion
Damian și Petre Marines
cu, directori adjunct! ai
întreprinderii pentru ame
najare complexă și ex
ploatare a riului Dîmbovi
ța. Unitate ce aparține de
Consiliul Național al Ape
lor. în fața hărții, înfățișa
rea de azi și de mline a
riului se derulează cu cla
ritate. „Schimbarea la față"
a Dîmboviței este integra
tă unui foarte bine gindit
si fundamentat sistem. Un
sistem care a presupus și
presupune. în continuare,
lucrări începînd de la acu
mularea de la Pecineagu.
la izvoare. în Bucegi, și, în
egală măsură, de la cum
păna apelor din munții Fă
găraș și pină la vărsarea
in Argeș, a cărui albie, de
la București la Dunăre, va
fi canal navigabil. în une
le locuri această metamor
foză a intrat pe poarta
realității cotidiene. în alte
le, brațul ți mintea acțio
nează cu abnegație și dă
ruire. nu de puține ori cu
eroism, pentru ca și riul
Dîmbovița să capete con
turul potrivit noului, splen
didului și excepționalului
destin care l-a fost hărăzit.
Interlocutorii noștri se
opresc cu deosebire asupra
părții de riu care face corp
comun cu viața și destinul
marelui oraș. încep cu La
cul Morii, tn amonte de
Ciurel. Un lac creat de om.
de 240 de hectare. Exact de
trei ori mai mare decit
Herăstrâul. Suprafață ac
vatică ce înaintează adine
și in partea aceasta de
oraș. în oglinzile ei se vor
privi o bună parte din noi
le ansambluri arhitectoni
ce ale Giuleștiului, Milita
rilor;. Drumului Taberei.
Crîngașilor. Ca să nu mai
adăugăm și faptul că La

cul Morii e situat in apro
piere de statia Crlngaei a
metroului.
Anotimpurile vor aduce
curind. curind alte mires
me prin aceste locuri in
care trăiesc circa 300 000 de
locuitori ai Bucureștiului.
Miresme de Deltă, de flu
viu. De apă in necontenit
neastlmpăr. Volumul maxim
a! lacului este gindit, cal
culat matematic la 20 de
milioane de metri cubi. în
largul lui se conturează
Insula. O insulă născută
din efort omenesc, care se
va ridica, deasupra adîncimii lichide de pină la zece
metri, pe o suprafață de
circa cinci hectare. Ea va
fi dotată eu debarcadere,
ștranduri, alte utilități de
agrement. GiUleștlul este
favorizat cu o legătură
directă — printr-un pod,
punte de beton spre acest
nbu pol de atracție și re»
confortare, aflat in stăpîni*
rea și mingiierea brizelor.
Mal adăugăm doar incă
două informații : acest lac,
imaginat și desăvirșit de
om. cum vom lua cu
noștință in cele ce urmea
ză. asigură apa de prime
nire a riului Dîmbovița,
apă pentru industria Capi
talei. pentru irigații, apă
pentru producerea energiei
electrice in microhidrocentrala care, lată, se adau
gă celor 3 microhldrocentrale instalate pe rîu! Colentina. în al doilea rlnd,
cu înaintarea „In sus". încă
8 kilometri, a digurilor -~
pină la Dragomirești •— al
bia se regularizează, se în
zestrează cu stăvilare etc.
Toate acestea au și rolul
apărării împotriva inunda
țiilor a unor Însemnate și
fertile suprafețe agricole,
de controlare a viiturilor
care, la răstimpuri, se În
dreptau spre Capitală.
Dacă ne-am limita doar
le aceste multiple funcțiuni
ale acestei „mări" intrate
in București, expresia amenajarea complexă a riu
lui Dîmbovița șl-ar merita
pe deplin numele, avind
justificată acoperire. Să
călătorim Insă mai depar
te, pe Dîmbovița la vale...
Mal exact, pe unda riului
intrat in Capitală. Cum
arată incă această apă —
in afară de tronsonul în
fățișat la Începutul acestor
rinduri — știe fiecare ce
tățean al orașului. Peste
podeaua de stejar, așezată
>n adincul albie! !n secolul
trecut, s-a depus un mii
care atinge în majoritatea
locurilor circa doi metri.
Apele uzate deversate au
făcut din riul cindva „cu
apă dulce" un șuvoi tulbu

re. răzvrătit la viituri, fără
vlagă in verile toride.
Intrarea in refacere de
venise o necesitate. în șe
dința Comitetului Politic
Executiv al C.C. ai P.C.R.
din 3 iulie 1985, care a
examinat Propunerile pri
vind amenajarea riului
Dîmbovița in municipiul
București, se sublinia că :
„Potrivit orientărilor date
de secretarul general al
partidului, această impor
tantă lucrare are in vedere
amenajarea complexă a
riului Dîmbovița, creîndu-se astfel, in municipiul
București, o nouă arteră de
apă curată cp se va înca
dra in ansamblul arhitecto
nic al noului centru civic
ai Capitalei. în acest fel,
in zona vestică a orașului
se va asigura o acumulare
care asigură apă curată
pentru Dîmbovița, apăra
rea municipiului împotriva
inundațiilor, precum si un
mare lae de agrement pen
tru locuitorii Bucureștiu
lui. Totodată, se asigură
igienizarea riului Dîmbo
vița in zona municipiului,
cit ți îmbunătățirea micro
climatului și Ocrotirea me
diului înconjurător. Se
prevede, de asemenea. •menajarea in continuare a
riului Dîmbovița de la po
dul Vitan pini la statia de
epurare Glina, pentru na
vigație și asigurarea legă
turii acestuia cu traseul
Canalului București — Du
năre".
Direcții limpezi de ac
țiune ți pe cei 10 kilome
tri ai Dîmboviței prin Ca
pitală. Specialist! de la
Consiliul National al Ape
lor si Consiliul popular al
Capitalei, de la ProiectBucureștl ori Ministerul
Transporturilor si Teleco
municațiilor etc. (marile
lucrări ale acestor ani au
catalizat totdeauna energii,
inteligentă, dăruire si ab
negație). oameni cu mare
dragoste pentru acest cuis
de apă cu destin inedit au
căutat și supus omo
logării nenumărate so
luții. unele de recunoscu
tă originalitate. Dîmbovița
a îmbogățit și ea palmare
sul profesional al multor
oameni care s-au pus in
serviciul renașterii ei. Una
dintre acestea : realizarea,
sub viitorul fund al riului,
a unor casete din beton. în
fapt — două tuneluri para
lele. Rolul lot 1 Să preia
apele uzate și cele pluviale
de pe cei aproximativ 230
kilometri pâtrați ai Bucu
reștiului. Paralel cu acest
nou curs ale apelor pe care
orice oraș „le fabrică", executarea unui sistem de
drenaj pentru menținerea

echilibrului freatic In spa
țiul urban. Deasupra, cuva
din beton, de apă curată a
Dîmboviței. Cu adîncimi
intre 2 și 4,5 metri. Cu lă
țime, Intre 28 și 38 de me
tri. Cu șapte trepte (că
deri) obținute prin noduri
hidrotehnice anume gîndite, cerute de diferența de
nivel de circa 15 metri din
tre Ciurel și Vitan. Cu nu
meroase poduri de trecere
dintr-o parte in alta a ora
șului.
Sint doar cîteva din com
ponentele ce-i vor conferi
o frumusețe aparte Dîmbo
viței renăscute. Renaștere
dată in grija unul eșalon
de elită de constructori.
Oameni in a căror biogra
fie vom afla trecute nu
meroase împliniri ale aces
tor ani. Oameni cărora Ii
s-a dat pe mină un bogat
arsenal de tehnică moder
nă, de producție româneas
că in covirșitoare majori
tate. De la excavatoare la
autogredere. De la buldo
zere la dragline. De la au
tobasculante la macarale.
De la compresoare Ia screpere ori benzi transportoa
re. Aici, din nou. o nece
sară paranteză : ctitoriile
de anvergură ale ultimelor
două decenii au angajat
din plin capacitatea între
gii industrii românești. î.n
flecare platformă indus
trială ori in noile artere de
apă de pe harta patriei, la
metrou sau la hidrocentra
le ori la centrala nuclearoelectrică regăsim cv mindrie potențialul de creație
durat în anii „Epocii
Nicoiae Ceaușescu". Și cu
cît înaintăm In opera de
construcție a tării, cu cit
Îndrăznim mai mult, „mai
sus“, acest potențial este și
mai deplin pus în valoare,
fructificat mai bogat. Se
confirmă astfel, incă o dată
și incă o dată, viabilitatea
strategiei dezvoltării. în
cuprinsul căreia ne-am
creat și ne creăm, cu forte
proprii, puterea industria
lă, economică în măsură să
ducă la bun slirsit tot ceea
ce ne propunem pentru
progresul necontenit al
patriei, pentru cetățeanul
României de azi si de
miine.
Care este „temperatura"
la care se lucrează la amenajarea riului Dîmbovi
ța in municipiul București?
Unde sint „punctele fier
binți", cum se acționează
pentru depășirea obstaco
lelor intilnite ? Răspunsu
rile la aceste întrebări —
intr-un reportaj viitor, cînd
o vom lua la pas, pe Dîm
bovița in sus. însoțind noua
ei călătorie prin Capitală.

În

județul

importante

Neamț s-au

lucrări

Cei ce muncesc pe ogoarele jude
țului Neamț raportează că, la 10
octombrie, au încheiat in&WIin tarea
griului, recoltarea porumbului pen
tru consum de pe Întreaga suprafață
planificată, precum și alte impor
tante lucrări agricole de sezon.
tn
telegrama
adresată.
cu
acest prilej, tovarășului
NTCOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidulai Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Neamț al P.C.R., se arată că,
în aceste zile, cooperatorii, mecani
zatorii. specialiștii, toti oamenii

încheiat

agricole de toamnă
muncii din agricultura județului ac
ționează cu fermitate pentru trans
portul recoltei de porumb la cen
trele de depozitare. încheierea ștringerii sfeclei de zahăr, a pregătirilor
pentru sezonul friguros in sectorul
zootehnic, livrarea la fondul de stat
a producțiilor prevăzute, precum și
pentru efectuarea ogoarelor de toam
nă. sporind astfel aportul județului
Neamț la înfăptuirea istoricelor hotărirl adoptate de cel de-al XIII-lea
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. a obiectivelor noii revoluții
agrare.
,

Festivalul cîntecului ostășesc
„Te apăr și te etnt, patria mea f’
Vineri a avut loc în Capitală pri
mul concert de cîntece patriotice și
muzică ușoară din cadrul ediției a
VIII-a a Festivalului cintecului os
tășesc „Te apăr și te cint. patria
mea !“, prestigioasă manifestare or
ganizată și desfășurată în climatul
de amplă emulație spirituală al Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei".
în dnteoele patriotice și de mu
zică ușoară prezentate în seara
inaugurală, compozitorii și poeții au
dat expresie dragostei ți devotamen
tului nemărginit al ostașilor tării
fată de patrie, popor si partid, tată
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
secretar general a! partidului,
președintele Republicii Socialiste
România, comandantul suprem al
forțelor noastre armate.
Festivalul reunește piese corale,
cîntece de muzică ușoară și marșuri

inspirate din viata și activitatea os
tașilor României socialiste, mlndria
lor de a fi apărători si con
structori activi, împreună eu po
porul, a! marilor ctitorii ale „Epocii
Nicoiae Ceaușescu".
în noile creații este prezentată
hotărirea nestrămutată a tuturor fii
lor patriei aflati la datorie sub dra
pel de a apăra, împreună cu între
gul popor, cuceririle revoluționare,
independenta și suveranitatea Româ
niei socialiste.
Simbătă va avea loc partea a doua
a concertului de cîntece patriotice
și muzică ușoară, iar duminică cel
de marșuri. Acordul final al celei
de-a VIII-a ediții â Festivalului cîn
tecului ostășesc „Te apăr șl te cint,
patria mea 1“ se va da marți, cînd
va avea loc spectacolul de gală al
laureatilor.

A fost străpuns tunelul Copăceni
de pe viitoarea magistrală feroviară
Băbeni — Berbeștl
Constructorii din cadrul brigăzii
de tunele nr. 4 Popețti-Vîlcea au
reușit să străpungă tunelul Copă
ceni, prin care se va asigura
transportul lignitului extras de
către mineri! din bazinul carboni
fer Berbești-AIunu. Ieri, la ora
11,30, scutul cu ajutorul căruia a
fost săpat cel mai lung tunel de
pe viitoarea arteră feroviară — In
lungime de 945 ml —■ a ieșit la
lumină. Aceasta înseamnă. în ter
meni de specialitate, că tunelul
Cooăceni a fost străpuns.
Declanșate tn luna decembrie
1983. lucrările de excavare în sub
teran s-au arătat deseori dificile.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gic comunică timpul probabil pentru
intervalul 11 octombrie, ora 20 — 14 oc
tombrie, ora 20. tn tară ; Vremea va fi
predominant frumoasa, cu cerul varia
bil, In regiunile nordice, unde. Izolat,
va ploua slab, șl mai mult senin in rest.

datorită configurației capricioase a
terenului accidentat ori cu rocă
deosebit de slabă. Mobiltzîndu-și
cu Înaltă răspundere muncitoreas
că forțele, tuneliștlj au reușit să
depășească fiecare obstacol, onorindu-și angajamentul asumat.
Străpungerea ultimului tunel de
pe viitoarea magistrală feroviară
Băbeni — Berbești asigură condiți
ile necesare pentru finalizarea căii
ferate in următoarele două luni,
fapt ce va permite preluarea căr
bunelui direct din depozitele de
Ia Berbești-AIunu. tnloculndu-se.
astfel. In întregime transportul cu
mijloacele auto. (Ion Stanciu).
Vtntu! va sufla slab ptnă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
intre zero și 10 grade. Iar cele maxime
Intre 14 și 24 de grade. Pe alocuri,
dimineața, se va produc» ceata și, cu
caracter Izolat, brumă. In București ț
Vremea va fi predominant frumoasă,
cu ceru! variabil, mal mult senin. Vlntul va sufla în genera! slab. Tempera,
turile minime vor oscila Intre 4 șl 7
grade, iar cele maxime între 20 și 23
grade. Condiții de ceață slabă dimi
neața.

Solidaritate militantă cu lupta patrioiilor
sud-africani pentru lichidarea apartheidului
La 11 octombrie, opinia publică
progresistă de pretutindeni mar
chează „Ziua solidarității interna
ționale cu dctinutil politici din
Africa de Bud". Instituită printr-o
rezoluție a Adunării Generale a
O.N.U., această zi constituie un
nou prilej pentru poporul român
de a-și reafirma solidaritatea cu
cauza dreaptă a populației majori
tare din R.S.A. și a cere eliberarea
neîntirziată a miilor de patriot!
sud-africani care zac in închisori
pentru curajul de a fi cerut abo
lirea rușinoasei politici de apart
heid si discriminare rasială.
Anul acesta, marcarea zilei res
pective are loc în condițiile crea
te de introducerea stării de ur
gentă în R.S.A.. care a dus la ex
tinderea fără precedent a repre
siunilor polițienești și la transfor
marea întregit țări intr-un adevă
rat vulcan in fierbere. Demonstra
țiile, grevele, acțiunile de boicotare
a cursurilor școlare se tin lanț.
Zilnic au loc ciocniri violente în
tre manifestantt și forțele „de or
dine". care se soldează de fiecare
dată cu noi șl noi victime ome
nești. Potrivit datelor transmise
de agențiile de presă, numărul ce
lor uciși în ultimele patru luni șe
ridică la peste 300, iar a! celor
arestat! la peste 10 000. Alături de
cunoscutii lideri ai Congresului
National African (A.N.C.). Nelson
Mandela. Walter Sisulu. Raymond
Kathada. care se găsesc in stare
de detenție de mai bine de două
decenii, in închisorile sud-africane
au fost aruncați numeroși militant!
tineri, a căror viată este grav
amenințată. Autoritățile rasiste au
instaurat in temnițe un adevărat
regim de exterminare : detinutli
sint lipsiți de hrană, amenințați si
torturați ; multi au pierit înainte
de a fi împlinit anii de condam
nare. Alții au fost pur și simplu
executați sub învinuiri imaginare.
Perpetuarea unor asemenea stări
de lucruri stirneste Indignarea cea
mai vehementă pretutindeni In
lume. Sfidind cererile opiniei pu
blice mondiale privind ridicarea
stării de urgentă, autoritățile de la
Pretoria îsi intensifică tot mai
mult represiunile. în ultimele săptămini. marea suburbie a orașului
Johannesburg. Soweto, unde tră
iesc aproape 2 milioane de afri
cani. a fost teatrul unor eveni
mente singeroase, in cursul cărora
politia a deschis focul asupra ma
ni festanților, ucigind un mare nu
măr de persoane. Regimul rasist
încearcă să recurgă Ia aceeași tac

CLUJ. S-a desfășurat, la ClujNapoca. tradiționala manifestare
„Toamna muzicală clujeană", or
ganizată de Comitetul județean de
cultură și educație socialistă. îm
preună cu Filarmonica de stat din
localitate. Programul a cuprins
compoziții simfonice, corale, de
operă și camerale din creația ro
mânească și universală, prezentate
de formații, soliști și dirijori de
prestigiu din țară și de peste ho
tare. (Marin Oprea).

IAȘI. Timp de două zile, la lași
a avut loc un schimb de expe
riență interjudetean pe tema ..Ro
lul bibliotecii in procesul de edu
care a oamenilor muncii din coo
perația meșteșugărească". Au par
ticipat bibliotecari din acest dome
niu din județele Bacău. Botoșani.
Brăila. Buzău. Galați. Neamț,
Prahova, Suceava, Vaslui. Vrancea
și Iași. (Manole Corcacl).
VRANCEA. La întreprinderea, de
apârataj electric pentru instalații
din Focșani a avut loc schimbul
de experiență cu tema ..Stilul și
metodele de muncă ale consiliilor
de educație politică si cultură so
cialistă pentru organizarea si con
ducerea unitară a activității politlco-ideologice si cultural-eduoative de mobilizare a oamenilor mun
ci! la infăptulrea sarcinilor econo
mice". Au participat președinții
consiliilor de educație politică și
cultură socialistă, secretari ad
junct! cu problemele de propagan
dă al organizațiilor de partid din
unitățile industriale ale municipiu
lui Focșani. (Dan Drăgulescu).

MARAMUREȘ. La Baia Mare se
desfășoară o amplă manifestare
politico-educativă si cultural-artistică și științifică. „Toamna băimăreană". Timp de o săptămină. sce
nele instituțiilor de cultură și artă,
sălile cluburilor din întreprinderi
și ale căminelor culturale găzdu
iesc spectacole, expoziții. întîlniri
cu creatorii din diverse domenii,
cu oameni de știință si artă,
înscrisă sub semnul Festivalu
lui national „Cintarea României",
„Toamna băimăreană" oferă mii
lor de artiști amatori și profesio
niști prilejul unor întîlniri de
neuitat cu publicul băimărean.
(Gheorghe Susa).

VASLUI. Colectivul teatrului de
stat „Victor Ion Popa" din Bîrlad,
care a pășit în al patrulea de
ceniu de existență, a inaugurat
noua stagiune 1986—1987; cu spec
tacolul in premieră absolută cu
piesa „Fluturi de noapte" de Dinu
Grigorescu. Piesa, pe o temă de
actualitate, are în distribuție o
bună parte din actorii colectivului
artistic birlădean. (Petru Necula).
MEHEDINȚI. în orașul Orșova
s-a desfășurat dezbaterea : „Rolul
muncii politice de masă în forma
rea omului nou. constructor activ
și conștient al societății socialiste
multilateral dezvoltate" • La Mu
zeul Porțile de Fier din muni
cipiul Drobeta-Tumu Severin a
fost organizat simpozionul „Rolul
tineretului in valorificarea culturii
populare". (Virgiliu Tătara).

Nicoiae N. LUPU

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL : Arbitrii meciurilor echipelor
noastre in cupele europene

• U.E-F.A. a comunicat numele
arbitrilor care vor conduce meciu
rile echipelor noastre in cupele eu
ropene : partida Anderlecht —
Steaua (Bruxelles. 22 octombrie) din
„Cupa campionilor" va fi arbitrată
de o brigadă elvețiană — la cen
tru, Bruno Galler ; meciul retur
ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT
(București. 5 noiembrie) va fi con
dus de o brigadă Italiană — la cen
INFORMEAZĂ :
tru, Paolo Casarin. în „Cupa
U.E.F.A.", meciul Dundee United —
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 19 OCTOMBRIE 1988
Universitatea Craiova va fi arbitrat
de o brigadă cehoslovacă — arbitru
EXTRAGEREA I : 31 75 42 34 35
Fond total de ciștiguri : 1091 983
la centru va fi. Krchnak Dușan. iar
la meciul retur vor oficia arbitri
57EXTRAGEREA A II-A i 70 32 18
Ie1, dln care 382 987 leil report la
francezi, la centru — Alain Del63 40 72 27 1 14.
categoria 1.
mer ; partida tur Sportul studențesc
— La Gantoise va fi condusă de o
brigadă austriacă. Ia centru — LoI sert Gerald, iar returul de la Gând
de arbitri finlandezi, la centru Kaj
Natri.

CARNET CULTURAL

tică brutală și in relațiile cu țările
vecine, ca și cu întreaga comuni
tate internațională. El amenință cu
represalii in cazul instituirii em
bargoului cerut cu prilejul actua
lei sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U.. ca și al altor reuniuni In
ternationale. ca. de exemplu. Con
ferința mondială de La Paris pen
tru sancțiuni împotriva Africii da
Sud.
Asemenea poziții ultrareactio
nare. condamnate aspru de po
poare, nu pot insă să Împiedice
înfăptuirea aspirațiilor legitime ale
populației majoritare din R.S.A.
Sub conducerea Congresului Na
țional African, a Frontului Demo
cratic Unit, care grupează circa
700 organizații antiapartheid, in
țară creste cu fiecare zi Jupta pen
tru ridicarea stării de urgență, eli
berarea detlnutilor politici. în
frunte cu Nelson Mandela, șî în
făptuirea unor adevărate reforme
menite să asigure drepturi eaale
tuturor sud-africanilor, indiferent
de culoarea pielii.
în lupta sa eroică împotriva do
minației rasiste, pentru libertate șî
democrație, populația majoritară
din Africa de Sud s-a bucurat în
totdeauna de solidaritatea militan
tă a României socialiste. Tara
noastră a condamnat și condamnă
cu toată fermitatea politica de
apartheid si discriminare rasială;
cere eliberarea neîntîrziată a tu
turor detlnutilor politici, spriiină
activ revendicările oatriotilor sudafricani in vederea lichidării rinduieliîor rasiste. Această orientare
consecventă și-a găsit expresie in
numeroase documente ale partidu
lui și statului nostru, in activitatea
României La O.N.U. si in alte fo
ruri internaționale, a fost reafir
mată cu prilejul multiplelor intllniri ale secretarului general al
partidului, președintele României,
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. cu
conducători ai mișcărilor de elibe
rare de pe continentul african. In
clusiv cu Oliver Tambo, președin
tele A.N.C.
Alături de opinia publică progre
sistă din întreaga lume, optnia
publică din România nutrește
convingerea că. în zilele noastre,
cînd se afirmă tot mai puternic
dreptul popoarelor de a dispune
liber de propriile destine, nu este
deoarte vremea împlinirii aspira
țiilor de libertate, egalitate și pro
gres ale populației majoritare din
R.S.A.

• Meciurile etape! a IX-a au fost
programate sub semnul pregătirii
echipelor noastre pentru turul se
cund al cupelor europene, astfel :
joi, 18 octombrie, se vor juca me
ciurile Gloria — Steaua, Sportul
studențesc — Flacăra șl „U“ ClujNapoca — Universitatea Craiova.
Partida F. C. Olt — Victoria se va
disputa vineri, 17 octombrie, iar ce
lelalte meciuri ale etapei a IX-a se
vor desfășura simbătă, 18 octombrie.

• Partida din campionatul euro
pean interțări dintre echipele Spa
niei și României se va juca la sta
dionul Benito Villamarin din Se
villa, miercuri, 12 noiembrie, de la
21,30, ora României 4» Fundașul
central al echipei Spaniei. Antonio
Maceda, va fi indisponibil pînă la
sfîrșitul sezonului, în urma unei
operații la genunchi. • Finala „Cu
pei Libertadores". dintre America
(Columbia) și River Plata (Argen
tina) se va juca tur-retur. la 22 și
29 octombrie.
JUDO • începînd de astăzi, se va
desfășura în sala „Rapid" din Ca
pitală „Cupa țărilor latine". Vor lua
parte formațiile reprezentative ale
Franței, Belgiei, Spaniei, precum și
reprezentativele A și de tineret ale
României. Alături de Dani. Șerban
și Cioc, sportivi cu performante in
ternaționale notabile, din prima
noastră formație fac parte și tinerii
Petre Anitoaie, Dan Rad și Adrian
Clinei, care n-au împlinit încă 20 de
ani. Aceștia, avind drept contracan
didat! pe cei din formația de tine
ret — cum sint Nicoiae Iosif și Flo
rin Lascău — vor încerca să ocupe
cite un Ioc In formația noastră re
prezentativă pentru apropiatele cam
pionate europene de tineret (5—11
noiembrie. Austria), competiție la
care au drept de concurs numai

sportivi în virstă de 20 de ani In
clusiv. • La J.O. 1988 va avea loc
un turneu demonstrativ de judo fe
minin, însă ,cu atribuirea de me
dalii, iar o dată cu J.O. 1922, judo-ul
feminin va deveni sport olimpic cu
drepturi depline. La noi in tară se
numără în prezent peste 1300 de
sportive, primul concurs național
numărind la etapa finală 320 de fete.
Menționăm citeva dintre centre —
Oradea, Arad, București, Bacău,
Onești, precum și citeva care se
afirmă pe tărtm sportiv tocmai prin
judo-ul feminin — Sighișoara, Bu
zău, Tg. Jiu.

GIMNASTICA O La Deva (16—19
octombrie) vor avea loc întrecerile
naționale pe echipe șl individuale
la gimnastică sportivă feminină. La
acest spectaculos turneu sportiv, s-au
Înscris pină in prezent formațiile
C.S.Ș. Cetatea Deva. C.S.Ș. Onești.
C.S.Ș. nr. 2 București, Viitorul Bucu
rești, Petrolul Ploiești si C.S.M. Baia
Mare, precum și, individual, gim
naste de valoare din alte orașe.
Observăm că pină acum nu s-au
înscris formații din asemenea cen
tre reputate ale gimnasticii noastre,
cum sint Sibiu. Bacău. Constanta și
altele. • Campionatele de gimnas
tică ritmică se vor desfășura la
București, tn sala Floreasca, In pe
rioada 23—26 octombrie • La Re
șița,< centru al gimnasticii mascu
line, vor avea loc, între 30 octom
brie ți 2 noiembrie, întrecerile na
ționale ale băieților. S-au înscris :
Steaua și Dinamo, cu cite două for
mații. C.S.Ș. Reșița și C.S.Ș. nr. 7
Dinamo din București. înscrierile
continuă.
HANDBAL • Participare foarte
valoroasă la „Trofeul Carpați" din
acest an de la Craiova (25—30 no
iembrie) : alături de echipele A și
B ale României, vor concura repre
zentativele U.R.S.S.. R. F. Germa
nia, Poloniei și Bulgariei.

BOX • Lotul reprezentativ de
juniori și-a început pregătirile pen
tru dublul meci cu formația simi
lară a R. D. Germane, sub condu
cerea aceluiași harnic colectiv de
antrenori care a dirijat și pregăti
rile încununate de succes Ia recen
tele campionate europene de ju
niori. Antrenorii Relu Auraș, Vasile
Bala și Gheorghe Ene au selecțio
nat un lot de tineri puglliștl. în
frunte cu campionul european Francisc Vastag (categoria ușoară —
63,5 kg), premiat cu trofeul „Emil
Gremaux", ce se acordă celui mai
bun junior din Europa, și cu vlcecampionul european Nicoiae Aliută
(categoria muscă — 48 kg).

BASCHET • în „C.C.E.",
baschet masculin : Jalghiris
Steaua 108—79 (63—32).

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)
• UNICAT FEROVIAR.

D« cu-

rlnd, in R.S.S. Armeană a fost dată in
exploatare magistrala feroviară construită
la cea mal mare altitudine din tară. Pe
unele tronsoane, noua linie ferată electri
ficată Idjevan—Razdan urcă pină la 1 800—
2 000 de metri peste nivelul mării. Iată și
alte citeva dintre recordurile stabilite de
această construcție și care-i conferă aces
teia calitatea de unicat Unul din tunelele
sale are o lungime de 8 311 metri, fiind cel
mal mare din Uniunea Sovietică. în total,
pe traseul noii Uni! sint ..presărate" șase
tunele care însumează 16.1 km de drum
de fler subteran. Noua magistrală, cu o
lungime de numai 77,5 km. dispune de 20
de poduri si viaducte, pentru realizarea
cărora s-au săpat in știncă drumuri pro
vizorii destinate transportului materiale
lor. și a fost dislocată, apoi reașezată, o
cantitate de 7,4 milioane de metri cubi de
pămlnt și rocă. Durea in exploatare a
noii căi feroviare electrificate, prin
scurtarea considerabilă a distantei dintre
Erevan, Baku șl Tbilisi, va permite redu

cerea substanțială a cheltuielilor de trans
port, îmbunătățind legăturile feroviare alo
R.S.S. Armene cu alte zone ale Uniunii
Sovietice,

• O NOUĂ „VIA[Ă" PENTRU
PLASTICUL UZAT. Dacă sint curate
ți temeinic sortate calitativ și pe tipuri,
materialele plastice refolosibile se pot re
cicla cu ușurință in produse de calitate.
Tocmai pentru a facilita procesul de re
introducere efleientă in circuitul economic
a acestor materiale. Ia combinatul de utilaj
chimic .,Grimma" din Leipzig au Început
să se fabrice in serie instalații de condi
ționare destinate Industriei reciclării. Aces
tea asigură trierea (in primul rlnd a polietilenei de PVC), spălarea și uscarea
plasticului uzat provenit din colectările
de la populație. Capacitatea de producție a
unei asemenea instalații este de 1 800 tone
pe an. Proporția de materiale «utilizabile
rezultate în urma condiționării și care se
pretează la obținerea unor produse de ca

litate este de 85 Ia sută. Pe lingă marele
avantaj de a permite indirect economisirea
unor Importante cantități de materii prime
(o tonă de polietilenă nouă necesitlnd un
consum de 15 tone de petrol), noul tip de
instalație elimină operațiile manuale de
sortare si sporește considerabil producti
vitatea muncii.

O LASER SUDOR DE DIA
MANTE. Discurile de uzinare acoperite
cu diamante industriale si folosite pentru
decuparea unor materiale foarte dure se
rotesc cu viteze extrem de mari, ceea ce
nu exclude riscul unor accidente, prin des
prinderea unor fragmente de piatră preți
oasă. tn urma unui mare număr de tes
tări, specialiști al societății „Vincotte" din
Belgia au demonstrat că soluția preven
tivă cea mai sigură este oferită de folosi
rea laserului care să sudeze pe respec
tivele discuri, prin microfuziune locală,
particulele de diamant

• APARAT DE MĂSURĂ PEN
TRU... LEZIUNI. în cadrul Universită
ții din Londra, doi fizicieni au realizat un
original detector cu microunde care mă
soară gradul de deteriorare a pielii pină la
o adincime de 4 mm. Primele aplicații ale
acestui aparat care prezintă avantajul de
a fi complet nedestructlv pentru țesuturile
examinate ? în cazul leziunilor cerebrale,
bunăoară, microundele indică dacă sub
pielea craniului s-a format sau nu un
cheag de singe, care, astfel, va putea fi
tratat tn timp util. Rezultate bune dă noul
aparat și Ia măsurarea sensibilității pielii
la diverse alergii. Detectorul se bazează pe
capacitatea microundelor de a măsura
cantitatea de apă prezentă In țesuturile
respective. Absorbite de piele, ele sint
apoi reflectate, frecventa lor modificindu-se ușor. In funcție de rezistenta țesu
tului, ceea ce permite unui microcalcula
tor să determine structura acestuia ți să
furnizeze date despre eventualele leziuni

întilnlte de microunde. Rezistenta țesutu
lui, adică gradul de sănătate a pielii, de
pinde de cantitatea de apă prezentă, țesu
turile afectate conținind mai multă apa
decit cele sănătoase. Prin urmare, cu aju
torul microundelor, zonele bolnave pot fi
deosebite de cele sănătoase, Dacă sub
piele țesuturile sint inflamate, cu ajutorul
detectorului se poate stabili dacă inflamatia este provocată de singe sau de apă.

• SUPERIOARĂ HEMOGLO
BINEI ? Culoarea roșie a singelui ani
malelor superioare este dată de hemogloblnă, un compus care conține fier. în
șchimb, stngele multor viețuitoare aflate
pe treptele inferioare ale scării evoluției
«peciilor conține hemocianină. care în loc
de fier are cupru în compoziție și pig
mentează singele tn albastru. Recent, spe
cialiști al Institutului de zoologie din
MUnchen. R.F.G., stabilind formula exactă
a hemoclaninei. au demonstrat avantajele
acesteia, în calitate de „cărăuș" al oxige-

nulul de la aparatul respirator la țesu
turi, la fel ca hemoglobina. Masa mole
culară a hemocianinei este de zece ori
mal mare șl, in timp ce flecare moleculă
de hemoglobină poate capta, transporta și
elibera cite patru atomi de oxigen, „con
curenta" albastră are o capacitate de
transport de 24 atomi. Hemocianina nu
este mai puțin eficientă in vehicularea
atomilor de oxigen, deși cele 24 de subunități ale moleculei sale sint de patru
ori mai mari decit cele patru ale mole
culei de hemoglobina. Bunăoară, hemo
cianina, gratie structurii sale complexe,
asigură întregul necesar de oxigen al pă
ianjenului (al temutei tarantule), deși
acesta nu are nici vene, nici artere, fiind
doar „scăldat" de singe. La întrebarea
dacă singele albastru a fost sau nu o
eroare in procesul evoluției speciilor, nu
se poate răspunde, așadar, decit că pen
tru speciile respective nimic nu putea fi
mai adecvat.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Intilnirea la nivel inalt sovieto-americană de la Reykjavik

COMUNICAT
MOSCOVA 10 — Trimisul Ager
pres. M. Chebâleu, transmite : La
Moscova, tovarășul Cornel Pacoste,
viceprim-ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România, a avut
întrevederi cu K. Antonov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S.. și cu B. I. Aristov, minis
trul comerțului exterior.
Au fost examinate căile și posi
bilitățile de promovare și dezvolta-

••
în capitala Islandei, Ia Reykjavik,
începe azi întâlnirea dintre secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov. și președintele
S.U.A.. Ronald Reagan, în perspec
tiva vizitei pe care conducătorul
sovietic urmează să o întreprindă în
Statele Unite, potrivit celor conve
nite anul trecut la intilnirea la nivel
înalt sovieto-americană de la Gene
va. Opinia publică din țara noastră,
alături de cercurile largi ale opiniei
publice de pretutindeni, salută aceas
tă nouă întâlnire ca un eveniment
de mare însemnătate internațională,
în lumina așteptărilor legitime ale
popoarelor ca ea să determine reali
zarea unor înțelegeri concrete in
direcția dezarmării și păcii.
După cum este cunoscut. România
socialistă, secretarul general al parti
dului.
președintele
Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. au
acordat și acordă o importantă deo
sebită dezvoltării dialogului interna
țional, întâlnirilor și contactelor la ni
velul factorilor de
conducere ai sta----telor, ca modali
tate practică de
COCOTA DII
acțiune care perLUIVIlII I HHIl
mite o mai bună
cunoaștere a po- ——————
zițiilor si puncte
lor de vedere reciproce, găsirea In
comun a căilor și modalităților de
soluționare a problemelor, potrivit
intereselor majore ale tuturor po
poarelor.
în spiritul acestei poziții de prin
cipiu. țara noastră a salutat orga
nizarea întilnirii precedente, de la
Geneva, dintre conducătorii celor
două țări, nutrind speranța că înțe
legerile realizate se vor traduce în
acțiuni practice pe linia opririi
cursei înarmărilor, a destinderii si
securității tuturor națiunilor. Așa
cum se știe. în perioada care a tre
cut de atunci nu s-au înregistrat
pași reali, măsuri concrete în direc
ția dezarmării, a diminuării și eli
minării pericolului nuclear. Dimpo
trivă, evoluțiile îndeosebi din prima
parte a acestui an. cînd au avut loc
noi acțiuni de forță, de amestec în
treburile altor state, au agravat și
mai mult situația internațională. De
parte de a se fi atenuat, cursa înar
mărilor a continuat nestingherită.
Au avut loc noi experiențe nuclea
re în Statele Unite, s-au produs și
s-au acumulat noi arme nucleare,
amplificînd primejdiile ce amenință
întreaga umanitate.
în contextul acestor evoluții, po
poarele așteaptă, pe bună dreptate,
ca actuala întâlnire din Islanda să
aibă drept urmare realizarea unor
înțelegeri care să ducă la oprirea
amplasării de noi rachete în Europa
și retragerea celor existente. înceta
rea tuturor experiențelor nucleare,
realizarea dezarmării convenționale,
la întărirea încrederii și securității
în lume. întreaga desfășurare a eve
nimentelor internaționale atestă cu
prisosință că. fără asemenea măsuri
concrete, oricîte' discuții ar avea loc
— deși importanța și necesitatea lor
sînt incontestabile — nu pot fi apre
ciate ca pași reali spre dezarmare,
securitate și pace. în acest sens,
salutând noua întâlnire la nivel

înalt sovieto-americană. tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia :
„Orice intîlnire și orice acțiune tre
buie judecată după rezultatele ci.
Noi ani dori să avem toate motivele
să dăm o apreciere pozitivă.
Sperăm că cei doi conducători vor
acționa pentru a răspunde așteptă
rilor popoarelor sovietic și american,
popoarelor intregii lumi, adică în di
recția dezarmării și păcii — și le do
rim să ajungă la bune înțelegeri".
Fără îndoială că, în ansamblul pro
blematicii mondiale, de cea mai ar
zătoare actualitate este realizarea unor pași efectivi în direcția dezar
mării, în primul rind a celei nuclea
re. Și este pe deplin firesc ca po
poarele să aștepte progrese reale
tocmai în această direcție, avînd in
vedere acumularea unor uriașe arse
nale, îndeosebi nucleare, capabile să
distrugă intreaga umanitate, inseși
condițiile vieții pe planeta noastră.
Or. este știut că cele două mari pu
teri dețin aproape totalitatea arme
lor nucleare și deci ele, in primul
rind, trebuie să treacă la reducerea
substanțială a armelor nucleare — și

de o parte și de alta — la oprirea
militarizării Cosmosului. România
și-a exprimat sprijinul deplin față
de programul de dezarmare, în trei
etape, pină în anul 2000, propus de
Uniunea Sovietică. Salutînd hotărirea U.R.S.S. privind moratoriul uni
lateral asupra experiențelor cu arme
nucleare, țara noastră a adresat Sta
telor Unite ale Americii, celorlalte
state nucleare apelul pentru înceta
rea în cel mai scurt timp a tuturor
experiențelor nucleare.
România
apreciază. în același timp, că o serie
de propuneri ale S.U.A. și altor state
reprezintă o bază reală pentru rea
lizarea unor acorduri de dezarmare.
în mod firesc, o preocupare deo
sebită o constituie situația din Eu
ropa, unde sînt concentrate cele mai
mari forțe militare, atât nucleare, cît
și clasice, convenționale. Pornind de
la această realitate, țara noastră con
sideră că trebuie să se facă totul pen
tru oprirea amplasării de noi arme
nucleare și trecerea Ia retragerea ce
lor existente, aceasta reprezentând o
necesitate vitală, un prim pas în di
recția lichidării armelor nucleare.
Este convingerea României, a po
porului român că încheierea unor în
țelegeri corespunzătoare in direcția
dezarmării, adoptarea de măsuri con
crete de oprire a cursei înarmărilor,
de reducere substanțială a arsenalelor
nucleare și clasice, a efectivelor si
cheltuielilor militare ar avea o în
semnătate deosebită pentru întărirea
securității internaționale, pentru con
solidarea cursului spre destindere si
securitate. Acționind consecvent in această direcție. România a adoptat
recent, în cadrul Congresului oame
nilor muncii, hotărîrea de a trece
pină la sfirșitul acestui an la redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare. în
acest sens, țara noastră a adresat tu
turor statelor din Europa. S.U.A. și
Canadei apelul de a trece fiecare la
o reducere cu cel puțin 5 la sută a
înarmărilor, chiar înaintea realizării
unui acord corespunzător. Aceasta ar
constitui, în mod incontestabil, o ac
țiune concretă pe linia dezarmării.

ar deschide perspectivele reale pentru
negocieri eficiente de dezarmare, co
respunzător cerințelor opiniei publice,
ale popoarelor continentului nostru si
ale întregii lumi. în același timp, adoptarea unor astfel de măsuri ar
favoriza eforturile pentru dezvoltare,
ar face disponibile mari resurse ma
teriale, financiare și umane pentru
soluționarea unor probleme economico-sociale acute, pentru ridicarea bu
năstării materiale și spirituale a tu
turor popoarelor.
intilnirea din Islanda dintre condu
cătorii Uniunii Sovietice și Statelor
Unite ale Americii are loc într-un
moment in care. în diferite regiuni
ale globului, continuă să se desfășoa
re conflicte armate, să se mențină o
serie de focare de gravă încordare. în
opinia țării noastre, U.R.S.S. și S.U.A.
pot să aducă o contribuție impor
tantă la încetarea conflictelor și li
chidarea focarelor de încordare
existente, totodată impunîndu-se in
tensificarea în acest scop a efortu
rilor tuturor statelor interesate, ale
tuturor forțelor iubitoare de paoe.
în repetate rînduri. președintele
țării noastre ă re■
■
levat că proble
mele armelor nuArrDDDrC
cleare, probleme“ nULi\rl\LO
le dezarmării și
păcii nu pot fi so--------------------- - luționate numai
de cele două mari
puteri. Asemenea probleme privesc iu
mod nemijlocit, vital, toate statele și
popoarele lumii, fără deosebire de
mărime sau de orînduire socială, și
ele au nu numai dreptul, ci și da
toria de a-și face auzit glasul și a-și
exprima pozițiile, contribuind la
realizarea înțelegerilor necesare pe
linia dezarmării și păcii. Așa cum
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în mod deosebit în actualele împre
jurări, popoarele europene trebuie
să se manifeste activ, să acționeze
cu toată hotărîrea și să-și asume
răspunderea directă pentru a deter
mina măsuri concrete, care să deschidă realmente perspectiva eliminării armelor nucleare și transformării Europei într-un continent al
păcii, securității și colaborării.
Potrivit precizărilor făcute, agenda
convorbirilor de la Reykjavik este de
o mare complexitate. Cu atât mai mult
popoarele așteaptă ca la intîlnire să
se depună eforturile necesare pentru
realizarea unor înțelegeri corespun
zătoare, manifestîndu-se receptivita
te pentru identificarea căilor de so
luționare a problemelor, voința po
litică de angajare a unor negocieri
constructive și de substanță, pentru
a se afirma pe prim plan ceea ce
este în interesul comun și al întregii
umanități, respectiv pentru a se
înainta spre obiectivul încetării
cursei înarmărilor și asigurării păcii.
Experiența internațională a demon
strat și demonstrează că tratativele,
purtate în spirit constructiv, cu în
treaga răspundere pentru destinele
omenirii, reprezintă modalitatea cea
mai sigură pentru realizarea de în
țelegeri care să se înscrie pe linia
dezideratelor și așteptărilor tuturor
popoarelor.
în acest sens, opinia publică din
țara noastră își exprimă speranța
că intilnirea din Islanda se va solda
cu rezultate pozitive, marcind o
contribuție importantă Ia însănăto
șirea climatului politic mondial, la
realizarea de progrese pe calea mult
dorită de popoare, a păcii, dezarmă
rii. încrederii și securității interna
ționale.

LA CONFERINȚA UNIUNII INTERPARLAMENTARE

România reafirmă necesitatea
unor măsuri efective de dezarmare
BUENOS AIRES 10 (Agerpres). —
în cadrul dezbaterilor în plen ale
celei de-a 76-a Conferințe a Uniu
nii Interparlamentare, participanții
au procedat la un schimb de vederi
privind situația politică, economică
și socială în liime, intervențiile fiind
concentrate asupra modalităților de
acțiune ale parlamentelor și parla
mentarilor, ale Uniunii Interparlamentare, în vederea
_ ____ ______
înlăturării gravelor pericole care amenință liber
tatea și pacea popoarelor. Totodată,
au fost abordate aspecte privind
contribuția parlamentelor la îmbu
nătățirea normelor de drept inter
național, Ia eliminarea vestigiilor
colonialismului pe planurile politic,
financiar și comercial, îndeosebi
asigurarea accesului Namibiei la in
dependență și eradicarea politicii de
apartheid si discriminare rasială in
Africa de Sud.
Cu prilejul conferinței a avut Ioc
reuniunea reprezentanților grupuri
lor parlamentare din țările Euro
pei, S.U.A. și Canada, consacrată
evaluării rezultatelor celei de-a Vl-a
Conferințe interparlamentare în pro
blemele securității și cooperării în
Europa, în mod deosebit acțiunilor
care se cer întreprinse de parla
mentele statelor participante la
C.S.C.E. pentru impulsionarea pro
cesului întăririi securității și dezvol
tării cooperării pe continent.
în intervențiile în plenul confe
rinței, delegația română a eviden
țiat activitatea neobosită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, iniția
tivele întreprinse de șeful statului
român pentru trecerea la măsuri
urgente de dezarmare nucleară și
convențională. Ă fost relevată sem
nificația noii inițiative a președin-

Dezbaterile din

că a sosit momentul acțiunilor, al
unor acțiuni serioase, hotărite. Mo
mentul actual cere acțiuni comune
din partea tuturor popoarelor, a tu
turor statelor. Sintem gata să cău
tăm soluții pentru problemele cele
mai arzătoare și. în primul rind,
soluții care să înlăture pericolul, amenintarea unui război nuclear, so
luții care să permită să ne ocupăm
temeinic, practic, de problemele
dezarmării. Chemăm întreaga comu
nitate mondială să lichideze arma
nucleară pină la sfirșitul acestui
secol.
La plecarea din Washington spre
Reykjavik, președintele S.U.A.. Ro
nald Reagan, a declarat, intre alte
le, că în capitala Islandei vor fi tre
cute în revistă subiecte ce vor fi
abordate ulterior, cu eforturi înnoi-

te. atenția fiind acum concentrată
spre organizarea unei întâlniri la ni
vel inalt propriu-zise. relatează agenția U.P.I. Vom discuta în mod
deschis despre deosebirile de vederi
ale țărilor noastre asupra unor pro
bleme majore de pe agenda EstVest — a declarat președintele ame
rican. El a precizat că există deo
sebiri serioase de opinii asupra mul
tor probleme importante și că
succesul convorbirilor nu este ga
rantat. Abordarea Tor într-un spirit
cu adevărat de înțelegere reciprocă
poate conduce însă la unele succe
se. „Reykjavikul poate fi un pas, un
pas util și. dacă vom persevera, vom
atinge într-o bună zi obiectivul nos
tru de creare a unei lumi mai bune,
mai sigure" — a spus Ronald
Reagan.

Luări de poziție și aprecieri în diferite țări ale lumii
Arătând, în cadrul unei conferințe
de presă, că „fiecare țară, indiferent
de mărimea ei. trebuie să facă totul
pentru prevenirea unei catastrofe nu
cleare", primul ministru al Islandei,
Steingrimur Hermansson, și-a expri
mat speranța că această Intîlnire va
contribui la realizarea de progrese pe
calea spre asigurarea păcii mondiale
și a menționat că tara sa, ca gazdă a
reuniunii, va face totul pentru ca ea
să se încheie cu succes, cu rezultate
pozitive concrete.
Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a reafirmat
— potrivit purtătorului său de cuvțnt — dorința ca intilnirea să se
soldeze cu înțelegeri fundamentale,
tn special în domeniul dezarmării.
în numele statelor nealiniate. Ro
bert Mugabe, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, a declarat cu pri
lejul unei conferințe de presă : „Con
ducătorii U.R.S.S. și S.U.A. trebuie
să poarte convorbiri nu numai in
interesul țărilor lor. ci al întregii omeniri". Sper, a spus el. că vor fi
înregistrate rezultate pozitive pe ca
lea realizării păcii și securității pe
plan internațional.
Parlamentul vest-european a adoptat o rezoluție prin care exprimă
speranța că noua intîlnire sovietoamericană la nivel înalt va permite
realizarea de progrese în ceea ce pri
vește incetarea cursei înarmărilor,
prevenirea extinderii ei in spațiul
extraterestru, interzicerea experien
țelor cu arme nucleare și crearea de
zone denuclearizate în Europa.
In Malta, din inițiativa președin
telui țării, a fost declanșată o campa
nie de strîngere de semnături pe o
Declarație adresată conducătorilor
U.R.S.S. și S.U.A., care sînt chemați
să facă tot ceea ce este posibil pen
tru Încetarea cursei înarmărilor.
„întâlnirea din capitala Islandei —

scrie ziarul sovietic ..Pravda" —este
chemată, credem, să contribuie la în
făptuirea înțelegeri lor, convenite anul trecut la Geneva, privind neadmiterea militarizării Cosmosului și
reducerea stocurilor de arme nuclea
re de pe Pămînt. Sînt mari speran
țele legate de Reykjavik, dar la fel
de mari sint și neliniștea. îngrijora
rea, emoțiile. Aceasta, deoarece nu
există nici un progres in ce privește
principalele direcții ale politicii
mondiale, in primul rind in direcția
armelor nucleare, in pofida faptului
că tratativele se poartă și la nivel de
experți. și la nivel de miniștri de ex
terne, și la alte niveluri".
Agenția T.A.S.S. relevă : „întâlni
rea de la Reykjavik va avea un ca
racter de lucru și in fața ei se află
trei sarcini : 1) pregătirea vizitei lui
M. Gorbaciov în S.U.A.. in legătură
cu care părțile au convenit la Ge
neva ; 2) aprecierea directă a situa
ției create și punerea de acord a unor directive precise indreptate spre
soluționarea, problemei armamente
lor strategice ofensive și cosmice,
precum și cea a rachetelor cu rază
medie de acțiune din Europa ; 3)
examinarea problemelor relațiilor bi
laterale sovieto-americane și a pro
blemelor legate de conflictele regio
nale.
După întâlnirile de la New York
dintre miniștrii de externe ai
U.R.S.S. și S.U.A., opinează nume
roși observatori, se conturează spe
ranțe privind înțelegeri într-o serie
de probleme. Alți observatori presu
pun că nu sînt lipsite de un grăunte
rațional, nici unele propuneri ame
ricane. Prin urmare, aici se porneș
te de la faptul că există posibilita
tea obținerii unui compromis, care,
pentru a deveni realitate, are ne
voie de un impuls puternic".
Agenția
americană
Associated

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

Press relatează : Pregătindu-se pen
tru intilnirea din Islanda, Statele
Unite nutresc speranțe de succes in
două dintre problemele de pe agen
dă : controlul armamentelor și rela
țiile americano-sovietice. Noile pro
puneri aprobate de președintele
Reagan privind reduceri ale rachete
lor promit să contribuie la diminua
rea decalajului față de pozițiile so
vietice la negocierile dc la Geneva ;
dacă in Islanda nu va interveni nici
o perturbare, cei doi lideri vor putea
da negociatorilor lor instrucțiuni de
a avansa in eforturile depuse.
O altă problemă în legătură cu
care vest-europenii apreciază că se
poate face un progres este o inter
zicere globală a armelor chimice.
Presa italiană apreciază pozitiv
noua intîlnire dintre conducătorii
S.U.A. și U.R.S.S. Astfel, după pă
rerea cotidianului „II Giorno", întâl
nirea Reagan-Gorbaciov poate fi
considerată ca Începutul unui dezgheț,
care, pentru prima oară în era ato
mică, ar putea inaugura un proces
de reducere, nu numai de limitare
a armamentelor nucleare. La rindul
ei. „La Stampa" scrie : „Faptul de
importanță primordială este nevoia
pe care au resimțit-o cele două mari
puteri să ajungă Ia o soluție pre
ventivă, deși provizorie". Atât Reagan,
cit și Gorbaciov, continuă ziarul,
au confirmat că vor cu orice preț să
ajungă la un acord efectiv, care să
introducă principiul ordinii într-o
competiție strategică tot mai com
plicată. „La Republica" afirmă: Chiar
dacă nu se va ajunge la acorduri
publice, întâlnirea va permite explo
rarea posibilităților.
Ziarul iugoslav „Viesnik" aprecia
ză că intilnirea de la Reykjavik nu
constituie numai prilejul unui dialog
privind relațiile U.R.S.S.-S.U.A. Ea
trebuie privită cu realism și o anu
mită doză de optimism, existând po-

J.

telul României privind reducerea
unilaterală de către țara noastră cu
5 ■ la sută a efectivelor, armamente
lor și cheltuielilor militare, adresîndu-se chemarea ca și alte țări șă
întreprindă măsuri similare, ceea ce
ar impulsiona activitatea forurilor
de negociere, ar promova încrede
rea și ar deschide noi perspective
conlucrării dintre națiuni pe calea
păcii și progresului. S-a reliefat,
de asemenea, rolul parlamentelor în
asigurarea desfășurării într-un cli
mat constructiv a reuniunii generaleuropene. care se va deschide luna
viitoare în capitala Austriei.
A fost prezentată poziția tării
noastre privind încetarea oricăror
conflicte militare și soluționarea
tuturor disputelor dintre state nu
mai pe cale pașnică, prin tratative,
necesitatea renunțării cu desăvîrșire
la forță și'la amenințarea cu forța
în relațiile internaționale, a respec
tării noilor principii de relații in
ternaționale.
In același timp, abordind proble
mele grave ale subdezvoltării, repre
zentantul român a reafirmat pro
punerile României privind soluțio
narea globală și echitabilă a pro
blemelor acute din economia mon
dială, inclusiv a problemelor dato
riei externe.
Reprezentantul român a reafirmat
solidaritatea militantă,, a României
cu lupta justă a poporului namibian,
sub conducerea S.W.A.P.O.. necesi
tatea lichidării ultimelor vestigii ale
politicii de apartheid si discriminare
rasială în Africa dș Sud.
Consiliul Interparlamentar a hotărît admiterea în organizație a
grupurilor naționale din Angola,
Bangladesh și Salvador.

Generală

Adunarea

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — N. Chilie transmite : In
discursul rostit în dezbaterile din
plenara Adunării Generale, șeful
delegației statului Burundi. Mathias
Sinamenye, a declarat că țara, sa se
pronunță pentru întărirea autorității
și eficientei Organizației Națiunilor
Unite, considerînd că organizația
mondială reprezintă un for indis
pensabil care oferă comunității in
ternaționale posibilități unice pentru
promovarea cooperării dintre staie,
pentru rezolvarea pe calea pașnică
a problemelor de interes general și
pentru salvgardarea păcii mondiale.
El s-a referit pe larg la situația de
criză care există în sudul Africii ca
urmare a politicii regimului rasist
de la Pretoria.
Ministrul de externe al Mauritaniei, Ahmed Ould Minnih, a vor
bit pe larg despre situația dificilă
în care se află țările în curs de dez
voltare din Africa și de pe alte
continente ca urmare a subdezvol
tării, a adîncirli decalajelor econo
mice, a datoriilor externe împovă
rătoare, a foametei și sărăciei. Vor
bitorul a cerut statelor industriali
zate să accepte fără întârziere an
gajarea unor negocieri serioase cu
țările în curs de dezvoltare pen
tru sporirea asistentei internațio
nale în favoarea țărilor sărace, pen
tru rezolvarea problemelor grave ale
subdezvoltării și pentru înaintarea
spre obiectivul instaurării noii or
dini economice internaționale.
Ministrul de externe al Etiopiei,
Goshu Wolde, a trecut în revistă
focarele de tensiune existente in
Africa, Asia și în alte regiuni ale
lumii și a subliniat că acestea se
cer eliminate pe calea angajării unor
negocieri între părțile implicate în
vederea încetării activităților mili
tare și a instaurării păcii. O sarci
nă prioritară a O.N.U. și a întregii
comunități internaționale — a spus

DECLARAȚII ALE CONDUCĂTORILOR U.R.S.S. Șl S.U.A
REYKJAVIK 10 (Agerpres). — în
vederea întilnirii sovieto-americane
la nivel înalt, la Reykjavik au sosit
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov. și președintele
S.U.A.. Ronald Reagan.
Am venit la întâlnire pornind de
la răspunderea pe care o simțim
fată de poporul nostru, fată de po
poarele altor țări, față de soarta
păcii, a declarat la sosire secretarul
general al C:C. al P.C.U.S. Sper că
înțelegerea răspunderii față de soar
ta păcii l-a adus aici și pe președin
tele Statelor Unite ale Americii. Eu
așa am înțeles declarația sa de ieri.
Dacă este așa, vă rog să fiți de
acord cu mine, acest lucru nu în
seamnă puțin pentru începutul în
tâlnirii.
Noi apreciem — a continuat el —

re.' în continuare, a colaborării economice dintre cele două țări, in spiritul înțelegerilor convenite cu priTeiul întâlnirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul M. S. Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.
A participat Traian Dudaș, amba
sadorul țării noastre la Moscova.

sibilitatea să se înregistreze o coti
tură spre mai bine in viața interna
țională.
.
Agenția China Nouă arată Prac
tic, cele două părți doresc să cu
noască punctele de vedere reciproce
în legătură cu problemele cele mai
importante și cu posibilele acorduri
la care s-ar putea ajunge. Judecind
după negocierile dure dintre ele, în
centrul întâlnirii din Islanda se vor
afla controlul armamentelor și un
acord pentru interzicerea experien
țelor nucleare. O altă problemă im
portantă a controlului armamentelor
o constituie reducerea armelor nu
cleare strategice și a rachetelor cu
rază medie de acțiune.
Ziarul
ungar
„Nepszabadsag"
scrie: Dorința reciprocă de compro
misuri acceptabile a jucat un rol im
portant pentru ca intilnirea prelimi
nară sovieto-americană la nivel înalt
de la Reykjavik să aibă loc. Se
poate spera că participanții la în
trevederea la nivel înalt de la
Reykjavik se vor întâlni la jumăta
tea drumului. nu numai în sens
geografic, ci și în sensul examinării
pozițiilor.
Agenția Reuter scrie : Unii diplomați occidentali consideră că este de
așteptat ca la Reykjavik președintele
Reagan să fie confruntat cu noi
cereri pentru o interzicere a expe
riențelor cu armele nucleare. Diplo
mații au arătat că, în mod sigur,
Mihail Gorbaciov va insista pentru
încetarea experiențelor nucleare,
chiar dacă administrația Reagan nu
prea a manifestat entuziasm în acest
sens. Este probabil, de asemenea, că
liderul sovietic va ridica din nou —
așa cum a făcut și la Geneva —
problema
programului „războiul
stelelor", pe care Moscova 11 con
sideră periculos de destabilizator.
(Agerpres)

a

O.N.U.

el — o constituie stăvilirea actualei
competiții militare, care amenință
grav pacea mondială și irosește re
surse materiale uriașe într-o lume
confruntată cu nevoi social-economice cronice.
Ministrul de externe al Maltei,
Alex Trigona, a apreciat că încordarea actuală din viața internațională
se datorează recurgerii frecvente la
forță și la intervenții militare de că
tre unele state, încălcării principiilor
și normelor de drept înscrise în Car
ta O.N.U., continuării în ritm, accele
rat a cursei înarmărilor, în special a
înarmărilor nucleare, și deteriorării
permanente a situației economice a
țărilor în curs de dezvoltare. El a
declarat că țara sa se pronunță pen
tru angajarea unor negocieri serioa
se între state animate de voința po
litică necesară pentru a se ajunge la
acorduri corespunzătoare în vederea
opririi cursei înarmărilor și realiză
rii dezarmării, stingerii focarelor
de tensiune din diferite părți ale
globului și rezolvării celorlalte
probleme de interes general ce con
fruntă lumea contemporană.
Ministrul de externe al Gambiei,
Lamin Kiti Jabang, a arătat că
principalele cauze ale tensiunii gra
ve la care s-a ajuns in viata inter
națională sînt conflictele regionale,
criza din economia mondială — care
afectează puternic interesele țărilor
în curs de dezvoltare — și conti
nuarea nestăvilită a cursei înarmă
rilor, în special a celor nucleare. El
a apreciat că pentru realizarea unei
mutații în direcția destinderii,
dezarmării și păcii este necesară mo
bilizarea voinței politice a tuturor
statelor si folosirea mai eficientă a
cadrului de negocieri multilaterale
oferit de O.N.U. pentru soluționarea
pe cale politică a problemelor com
plexe ce preocupă lumea contem
porană.
Consiliul de Securitate
recomandă realegerea
actualului secretar general
pentru un nou mandat
în cadrul ședinței sale din 10 oc
tombrie, Consiliul de Securitate al
O.N.U. a recomandat, in unanimitate,
sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
realegerea secretarului general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, pen
tru un nou mandat de cinci ani, începînd cu data de 1 ianuarie 1987 —
relatează agenția T.A.S.S.
Adunarea Generală a O.N.U. ur
mează să se pronunțe în legătură cu
această recomandare.

cu privire la ședința a 120-a a Comitetului Executiv
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în zilele de 8—9 octombrie 1986, la
Moscova a avut Ioc ședința a 120-a
a Comitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, la
care au participat reprezentanții ță
rilor in Comitetul Executiv, vice
președinți ai consiliilor de miniștri.
Lucrările ședinței au fost conduse
de reprezentantul Republicii Socia
liste România in C.A.E.R.. tovarășul
Cornel Pacoste, viceprim-ministru al
guvernului, care îndeplinește funcția
de președinte al Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R.
In cadrul lucrărilor Comitetului
Executiv, atenția principală a fost
acordată examinării stadiului de rea
lizare a hotăririlor Consfătuirii eco
nomice la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și pregătirii mate
rialelor pentru ședința următoare a
sesiunii C.A.E.R.
în scopul realizării Programului
complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R.

Congresul mondial al energiei
PARIS 10 (Agerpres). — Dan Con
stantin transmite : La Cannes s-au
încheiat lucrările celui de-al XIIIlea Congres mondial al energiei, avind
drept temă generală a dezbaterilor
„Energia, nevoi și speranțe".
Raportul final al congresului sub
liniază necesitatea continuării pro
gramelor de înlocuire ’a hidrocarbu
rilor cu alte surse energetice fosile
6au regenerabile.
în următoarele decenii, arată ra
portul. în structura balanței energe
tice vor apărea, cu ponderi din ce in
ce mai mari, resursele neconvenționale regenerabile — energia solară,
eoliană, biomasă. biotermală, ale că
ror tehnici de utilizare vor fi sensibil
perfecționate în direcția creșterii ran
damentelor și a scăderii costurilor de
producție specifice.
Relația dintre dezvoltarea economi
că, energie și mediu a fost pe larg

PRIMIRE, Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P,C. din Ce
hoslovacia, președintele R. S. Ce
hoslovace, a primit delegația
parlamentară chineză, condusă de
Liao Hansheng, vicepreședinte al
Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților
Populari a R. P. Chineze, care în
treprinde o vizită oficială de
prietenie tn R. S. Cehoslovacă. Au
fost discutate modalitățile $1 căile

L

dezbătută într-o secțiune specială a
congresului, care a analizat interac
țiunea diverselor probleme energetice
cu factorii financiari, economici și so
ciali, desprinzindu-se concluzia nece
sității intensificării cooperării tehnico-științifice pe plan internațional.
în cadrul congresului, delegația
României și-a adus o contribuție ac
tivă la buna desfășurare a acestei im
portante manifestări, militind pentru
găsirea unor soluții constructive, me
nite să permită o rezolvare reală, pe
termen lung, a problemelor complexe
ridicate de aprovizionarea sigură și
rațională cu energie a întregii lumi,
în intervențiile prezentate, delegația
țării noastre a înfățișat realizările
obținute de România în asigurarea și
dezvoltarea bazei proprii de materii
prime și energetice, programele pri
oritare elaborate în acest sens.

Întrevedere chino-americand
BEIJING 10 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului de Stat al
R. P. Chineze. Zhao Ziyang, a avut
o convorbire cu ministrul apărării al
S. U.A., Caspar Weinberger, asupra
dezvoltării pe mai departe a rela

țiilor bilaterale, anunță agenția
China Nouă.
Caspar Weinberger a înmînat cu
acest prilej premierului Zhao Zi
yang o scrisoare din partea pre
ședintelui S.U.A.. Ronald Reagan,
menționează China Nouă.

SESIUNEA CONSILIULUI EXECUTIV AL UNESCO
PARIS 10 (Agerpres). — După
patru săptămîni de dezbateri, la
Paris au luat sfîrșit lucrările celei
de-a 125-a sesiuni a Consiliului
Executiv al Organizației Națiunilor
Unite pentru Educație, Știință și
Cultură (UNESCO). Sesiunea a
marcat și cea de-a 40-a aniversare
a UNESCO. De asemenea, nu
meroase activități ale organizației

au fost consacrate „Anului Interna
țional al Păcii", proclamat de 0.N.U.
Membrii consiliului au examinat
proiectul de buget și programul de
lucru al UNESCO pe perioada
1988—1989. Consiliul a hotărit să
dezbată la următoarea sa sesiune,
din mai 1987. rolul și posibilitățile
UNESCO privind consolidarea păcii
și securității internaționale.

Conferința internațională a orașelor denuclearizate
ROMA 10 (Agerpres). — în ora
șul italian Perugia au început lu
crările celei de-a treia conferințe
internaționale a orașelor denuclea
rizate. Participă aproximativ 400 de
delegați din diverse țări, reprezen
tanți ai orașelor și localităților care
s-au proclamat zone libere de ar
mele atomice.
Numai în Italia, municipalitățile

din aproximativ 500 de' centre urbane
au anunțat că nu admit pe terito
riul lor producerea, păstrarea sau
transportul de arme nucleare. în Ja
ponia, numărul localităților din
această categorie este de aproxima
tiv 1 000. La nivelul întregii planete,
peste 3 500 de orașe, localități și
centre administrative s-au procla
mat zone denuclearizate.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Declarații privind importanta
unei conierinte internaționale de pace pentru solutionarea
problemelor din reqiune • Precizări în leqătură cu întrunirea
Consiliului National Palestinian
BEIRUT 10 (Agerpres). — în zona
taberei de refugiați palestinieni Rashidiyeh. din sudul Libanului, vineri
s-au produs tiruri sporadice intre
miliții ale organizației Amal și com
batanții palestinieni. Eforturile în
treprinse de un comitet comun de
securitate pentru încetarea ostilități
lor nu au putut împiedica continua
rea schimburilor de focuri.
Vineri dimineața, un convoi al
Crucii Roșii Internaționale a intrat,
pentru prima oară, in tabăra Rashidiyeh. transportând articole de pri
mă necesitate și a evacuat un nu
măr de răniți. De la declanșarea
ciocnirilor. în urmă cu 10 zile, tabă
ra de refugiați palestinieni Rashidiyeh. de lingă orașul Tyr. a fost com
plet încercuită de miliții ale Amal.
BONN. — Convocarea unei confe
rințe internaționale de paoe pentru
soluționarea problemei Orientului
Mijlociu este de o importantă prio
ritară pentru reinstaurarea păcii în
regiune, a declarat președintele
Egiptului, Hosni Mubarak, într-un
interviu acordat ziarului vest-german „Die Welt". Șeful statului egip
tean — relatează agenția M.E.N. —
a subliniat imposibilitatea soluționă
rii problemei Orientului Mijlociu
fără participarea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, fără retra
gerea forțelor israeliene din terito
riile arabe ocupate si fără redobindirea de către poporul palestinian a
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ZILELE FILMULUI ROMA
NESC. în perioada 9—19 octom
brie se desfășoară, la Londra. în
sălile complexului ..National Film
Theatre", Zilele filmului româ
nesc. Vor fi prezentate publicului
citeva dintre cele mai reprezenta
tive creații ale cinematografiei ro
mânești contemporane.

pină în anul 2000 au fost examinate
direcțiile specializării și cooperării
în producție în domenii ale tehnicii
de vîrf. S-a convenit să sporească
exigența față de nivelul tehnic și ca
litatea produselor specializate ce se
livrează reciproc, prin folosirea ce
lor mai noi standarde internaționale
și naționale ale țărilor membre ale
C.A.E.R.
Reprezentanții țărilor în Comite
tul Executiv au procedat la o infor
mare cu privire la activitatea ce se
desfășoară pentru înfăptuirea hotă
ririlor Consfătuirii economice la ni
vel înalt privind intensificarea cola
borării cu R.S. Vietnam. Au fost
examinate, de asemenea, problemele
extinderii colaborării cu țările in
curs de dezvoltare și organizațiile
economice internaționale.
Ședința Comitetului Executiv s-a
desfășurat într-o atmosferă de
prietenie și conlucrare tovărășească.

dreptului său la autodeterminare.
Cheta soluției acestei probleme re
zidă in reprezentarea palestinienilor
de către organizația lor și recunoaș
terea acesteia de către Israel, a spus
Hosni Mubarak.
RIAD. — Vicepremierul și minis
trul de externe al Egiptului. Esmat
Abdel Meguid, a subliniat. într-un
interviu acordat ziarului saudit „El
Riad", importanta formării unui co
mitet pregătitor al conferinței in
ternaționale asupra Orientului Mij
lociu pentru deschiderea căii convo
cării acestei conferințe cu partici
parea tuturor părților interesata.
RIAD. — Consiliul Național Pales
tinian (parlamentul) se va întruni la
începutul anului viitor pentru a dez
bate reunificarea tuturor fracțiunilor
palestiniene în cadrul O.E.P., a de
clarat Faruk Kaddoumi. șeful Depar
tamentului Politic al O.E.P. „Poporul
palestinian, a spus el, potrivit zia
rului saudit «Acharq Al Awsat». citat
de agenția M.E.N. — a confirmat că
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei este singurul său reprezentant
legitim". „Am reușit să punem capăt
tuturor încercărilor de a semăna di
vizarea și discordia în rîndurile noas
tre". tn ce privește relațiile O.E.P. cu
Iordania, el a relevat că „nu este ne
cesar să se recurgă la alte părți araba
pentru restabilirea coordonării".

si au ascultat propunerile pentru
proiectul celui de-al doilea plan
cincinal de dezvoltare economică
si socială.

de dezvoltare a relațiilor bilaterale
în diferite domenii.
ÎNTÎLNIRE. Wu Xueqian, con
silier de stat, ministrul afacerilor
externe al R. P. Chineze, s-a în
tâlnit, la Beijing, cu E. Ă. Rogaciov. adjunctul ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S.. care parti
cipă la a noua rundă de consultări
de la Beijing între reprezentanții
speciali ai guvernului chinez și
sovietic în legătură cu normaliza
rea relațiilor dintre cele două țări.

PLENARA, La Vientiane a avut
loc cea de-a XI-a plenară a C.C.
al Partidului Popular Revoluționar
Laotian (P.P.R.L.). Participanții au
adoptat proiectul raportului politic
al Comitetului Central al P.P.R.L.,
care va fi supus dezbaterii celui
de-al IV-lea Congres al partidului,

ADUNARE FESTIVĂ. La Beijing a avut loc o adunare dedicată celei de-a 75-a aniversări a
revoluției din 1911 — care a dus
la răsturnarea ultimei dinastii
feudale din China — precum și
activității lui Sun Yat-sen. condu
cătorul revoluției. Despre impor
tanța revoluției din 1911 în istoria
modernă a Chinei a vorbit Ulanliu,
vicepreședinte al R.P. Chineze.

O DECLARAȚIE A MINISTE
RULUI DE EXTERNE AL IRA
NULUI, dată publicității Ia Tehe
ran, respinge rezoluția adoptată de
Consiliul de Securitate al O.N.U.
In problema războiului dintre Iran
și Irak, arătînd că aceasta „nu
propune o soluție justă pentru în
cetarea conflictului" — transmite
agenția IRNA. Documentul ex
primă dorința Iranului de a con
tinua să coopereze cu Națiunile
Unite si cu secretarul general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar,
precizează agenția.
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