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In spiritul samilor saMiniate fie tmrarăsnl Micolae Ceausescu^

la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
z

■

Experiența cea mai bună - călăuză
sigură pe drumul noii revoluții
agrare, pentru rezultate superioare
incă din viitorul an agricol!
Acest an agricol și in mod deo
sebit finalul lui — perioada re
coltării — prin condițiile in • care
s-a desfășurat, prin rezultatele
obținute, are o semnificație deo
sebită pentru marile posibilități ale
agriculturii noastre socialiste, pen
tru drumul ei ascendent spre o
agricultură intensivă, de mare ran
dament și eficiență, drum deschis
îndeosebi după Congresul al IXlea al partidului ca urmare a tra
ducerii in viață a liniei stabilite
de conducerea partidului, de secre
tarul
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, In recenta sa
ședință. Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., pornind de la re
zultatele bune și foarte bune obți
nute de unitățile fruntașe, de la
producția bună de cereale realizată
in acest an pe ansamblul agricul
turii. a dezbătut proiectul de decret
privind conferirea titlului de „Erou
al noii revoluții agrare" și a al
tor distincții ce vor fi acordate
județelor, întreprinderilor, unități
lor agricole socialiste, cadrelor din
agricultură, pentru realizări deo
sebite in sporirea producției agri
cole. Vorbind despre semnificația
acestor rezultate bune și foarte
bune obținute in acest an Intr-un
număr mare de unități agricole,
trebuie arătat că ele au fost reali
zate în condiții pedoclimatice nu
tocmai optime, ceea ce demonstrea
ză foarte convingător tuturor celor
care lucrează în agricultură că,
atunci cind se dă dovadă de atitu
dine înaintată față de muncă, răs
pundere față de recoltă, față de
producție... in ultimă instanță răs
pundere față de funcțiile și sarci
nile încredințate, se pot obține re
colte mari chiar și în condiții
neprielnice. Instituirea, din iniția
tiva secretarului general al parti
dului. a titlului de „Erou al noii
revoluții agrare" constituie o
nouă dovadă a preocupării stator
nice a tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru continua stimulare morală
și materială a lucrătorilor din
agricultură și cu deosebire a celor
care își îndeplinesc în mod exem
plar răspunderile ce le revin. în
același timp, acordarea acestui ti
tlu este de natură să mobilizeze

toate forțele din agricultură, de la toate forțele satelor, lucrările se
cercetători, specialiști, cadre de pot executa într-un termen scurt
conducere șl pînâ la mecanizatori și in condiții de calitate bună. Așa,
și cooperatori, pentru creșterea de exemplu, porumbul a fost re
producțiilor medii de cereale, coltat de pe 96 la sută din supra
plante tehnice, legume și fructe, fața cultivată, într-un număr de
pentru creșterea producției zooteh-, 12 județe — Olt, Timiș, Bihor,
nice,1 asigurind pe această cale Satu Mare, Galați, Vrancea, Gorj,
aprovizionarea în bune condiții a Bacău, Iași, Botoșani, Alba, Su
populației, sporirea contribuției ceava — și în sectorul agricol Il
agriculturii la dezvoltarea generală fov culesul fiind încheiat pe În
treaga suprafață. Soia și cartofii
a tării, creșterea bunăstării po
porului.
au rămas de strîns de pe mai
Momentul de față, care mar
puțin de 4 000 hectare, ceea ce
chează sfîrșitul campaniei de practic înseamnă încă cel mult o
toamnă, este în același timp și zi de lucru. După un Început mal
începutul unei perioade de muncă anevoios, culesul sfeclei a atins
și mai rodnică in care, așa cum in această săptămină nivelurile sta
sublinia secretarul general al parti bilite pentru virful de campanie,
dului, trebuie să se acționeze cu recolta fiind adunată de pe mai
toată hotărirea pentru ca încă în bine de două treimi din suprafața
anul viitor să se realizeze și chiar cultivată. Atenția principală tre
să se depășească nivelurile stabi buie îndreptată acum spre organi
lite de Congresul al XIII-lea al zarea mai bună a transportului și
partidului la producția de cereale depozitarea în condiții corespunză
pentru anul 1990. Ăvînd, așa cum toare a întregii recolte, prioritate
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. acordînd nu numai legumelor și
create toate condițiile pentru rea
porumbului, ci și sfeclei de zahăr,
lizarea cu succes a acestui obiectiv, pentru a se putea asigura fluxul
normal
de lucru în cadrul unită
este de datoria organelor și orga
ților de prelucrare.' Ritmul insănizațiilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii din agricultură să
mințărilor. deși, a crescut mult in
acționeze cu întreaga răspundere, această săptămină — pină în seara
într-un spirit de înaltă ordine și zilei de 10 octombrie fiind însădisciplină, pentru obținerea unor
mînțată 89 la sută din suprafața
producții agricole vegetale șl ani totală prevăzută în această toamnă
male tot mai mari, la nivelul — vitezele de lucru trebuie mult
cerințelor și exigențelor noii revo sporite pentru ca pretutindeni se<
mănatul să se încheie in cei mal
luții agrare.
Acum, forțele sînt și trebuie să scurt timp posibil. Cu aceeași răs
pundere
trebuie să se acționeze
fie. in continuare, concentrate cit
mai puternic spre încheierea recol pentru asigurarea celor mai bune
tării tuturor culturilor de toamnă. condiții de iernate a animalelor.
Iar rezultatele obținute in această Alături de încheierea pregătirii
săptămină. ca urmare a indicațiilor adăposturilor este necesar să se
date de secretarul general al parti acționeze ferm in vederea stringerii
dului, arată că, atunci cind activi și insilozării tuturor resurselor de
tatea este bine organizată, cind la nutrețuri, pîriă cel puțin Ja nivelul
munca cimpului sint mobilizate stabilit prin balanța furajeră.
Sarcinile ce stau acum in fața oamenilor muncii din agricultură șl
eu deosebire cele ce decurg din obiectivele noii revoluții agrare sint
deosebit de mari, dar pe deplin realizabile. Pentru aceasta este insă
nevoie ca fiecare organizație de partid de la sate, fiecare comunist
din agricultură — fie el mecanizator, cooperator sau specialist — să-și
facă un titlu de onoare din îndeplinirea cu inaltă răspundere a sar
cinilor ce le revin pentru a asigura incă din anul ce vine avintul
și mai puternic al agriculturii noastre, in interesul accelerării pro
gresului economic și social al țării, al ridicării continue a bunăstării
țărănimii, a întregului popor.

Cotele înalte
ale performanței
In aceste zile, la întreprin
derea de mașini-unelte din Ba
cău au fost trecute cu succes
ultimele probe ale unui nou și
complex
utilaj fabricat aici,
numit „centru automat de pre
lucrare în coordonate, cu ax
orizontal CPFH-500" (în foto
grafia alăturată). In secția de
montaj al mașinilor-unelte spe
ciale. unde s-au efectuat testă
rile. privirea ne este atrasă de
un panou care informează că
CPFH-500 a obținut medalia de
aur la Tîrgul internațional de la
Brno, din R. S. Cehoslovacă, ediția 1985.
Să reprezinte oare majuscu
lele „excesul" unei mîndrii
profesionale ? Iată ce ne spun
cițiva dintre constructorii
și
montorii
utilajului. ‘Inginerul
Ion Samachiș : „Mîndrie pro
fesională? Da. Pentru că, o dată
cu lansarea în fabricația de
serie a centrului automat, am
dobindit convingerea că el
poate fl îmbunătățit. In scurt
timp, în cadrul programelor sta
bilite pentru înnoirea și mo
dernizarea produselor noastre,
am realizat un utilaj cu carac
teristici funcționale superioa
re". Lungu Radu susține cu
o risipă de argumente că
„premisa noii revoluții tehnicoștiințifice, la care participăm
din plin, este opțiunea automa
tizării". Este, fără Îndoială, un
electronist „total" și fără „com
plexe", ca și colegul său Adrian
Stoicescu. Performanțele po
ziționărilor medii, axiale, mi
cronii
diverselor
prelucrări
constituie partea de interven
ție la dialogul nostru a munci
torului Constantin Chitic. în
plus, dincolo de cifrele notate
in carnetul de reporter, ne re
țin siguranța privirii și mobili
tatea armonioasă a miinilor
profesionistului.
Despre viitor — inginerul
Paul Cărămidaru : „Pină la
sfîrșitul acestui un, mașina va
fi programată #ă deservească
cinci posturi de lucru, devenind
astfel prima celulă flexibilă de
fabricație produsă in uzina
noastră. în anat 1987, prin cu
plarea a doua Telule flexibile
eu sisteme automate de trans
port — robot car — lucrînd la
12 posturi de lucru, vom marca
realizarea primului
sistem
flexibil de fabricație. Această
mașină face parte deci dintr-o
familie de centre de fabricație".
Ea reprezintă pe deplin, am
adăuga noi, familia acestui mi
nunat colectiv
muncitoresc,
care nu se mulțumește cu laurii
dobîndiți. „Excesele" sint ale
înnoirii permanente șt laolaltă
cu Înaltul profesionalism con
stituie valorile unei alte meda
lii care se află în conștiința
acestor oameni.

Pentru reducerea substanțială a consumurilor ma
teriale și energetice și ridicarea calității produselor,
o cale importantă asupra căreia stăruie în mod deo
sebit conducerea partidului, secretarul său general
o reprezintă promovarea susținută a materialelor în
locuitoare mai ieftine, mai eficiente. In această pri
vință, recent, cu ocazia vizitării unei mari turnătorii
din județul Buzău, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A INDICAT SPECIALIȘTILOR SĂ-ȘI INTENSIFICE PREOCUPĂRILE PENTRU ÎNLOCUIREA OTELULUI CU FONTĂ
NODULARĂ, IN FUNCȚIE DE NEVOILE ECONOMIEI
NAȚIONALE.
Intr-un ciclu de articole, publicate în ziarul „Scîn
teia" din 20, 22 și 25 aprilie a.c. sub titlul „Un pre
țios material care trebuie cit mai repede valorificat
in producție. De ce intîrzie generalizarea utilizării fon
tei cu grafit nodular", au fost prezentate atit avan
tajele deosebite ale acestui material, cit și princi
palele probleme care trebuie soluționate în vederea
extinderii pe scară largă in economie a utilizării fon
telor cu grafit nodular.
Sintetizînd, în articolele amintite se releva că fon
ta cu grafit nodular poate înlocui cu succes anumi
te categorii de piese turnate sau forjate din oțel,
precum și unele piese cu masă și gabarit mare, con
fecționate din fonte obișnuite. Efectele mai importan
te : reducerea consumurilor de energie, materiale ți
manoperă (bunăoară, la fiecare tonă de piese fabri
cate din fontă cu grafit nodular se economisesc în
tre 744 și 1 224 kg combustibil-'convențional), costuri
de prelucrare prin ațchiere mai reduse, piesele au o
greutate mai mică, in schimb au o calitate ți fiabi
litate superioare.
In pofida acestor avantaje nete șl cu toate că reali
zarea fontelor cu grafit nodular nu mai prezintă di

ficultăți deosebite, procedeele de fabricație fiind, în
general, puse la punct și stăpinite corespunzător, în
principal datorită unor cauze subiective, de natură or
ganizatorică aceste fonte sint folosite doar in mică
măsură. In acest sens, concluziile articolelor amintite
pledau pentru ideea elaborării unei adevărate
strategii, unitare, cu răspunderi bine precizate pen
tru soluționarea unor probleme de fond, cum ar fi :
evaluarea concretă a domeniilor de folosință, gene
ralizarea, intr-o primă etapă, a tehnologiilor eficien
te de obținere „dintr-un cald”, organizarea aprovizio
nării turnătoriilor cu fier vechi selecționat judicios ;
revederea unor prețuri insuficient fundamentate.
Ce s-a intimplat după apariția articolelor la care
ne-am referit ? O primă acțiune concretă a fost or
ganizarea la întreprinderea de armături industriale
din fontă și oțel din Zalău, din inițiativa comisiei de
turnătorie din cadrul Consiliului național ai ingine
rilor și tehnicienilor și a Institutului de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnologică și proiectări pentru sec
toare calde și metalurgie, a unei consfătuiri cu spe
cialiști din diferite întreprinderi din țară pe tema po
sibilităților de fabricare a armăturilor industriale din
fonte nodulare. Despre această acțiune s-a relatat la
timpul cuvenit in ziarul „Scinteia".
In ultimul timp, la redacție s-au primit mai multe
răspunsuri din partea unor institute de specialitate
sau foruri de resort vizate. Subliniem receptivitatea cu
care forurile răspunzătoare au reacționat la semnalele
„Scinteii". Publicăm în pagina a lll-a măsurile adop
tate de institutele de profil și de forurile de decizie
în vederea extinderii utilizării acestui material deose
bit de eficient.
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UN REMARCABIL SUCCES AL LUCRĂTORILOR DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI OLT

21624 kg de porumb la hectar!
Raportînd încheierea recoltării porumbului, comitetul județean de partid anunță că,
totodată, au fost depășite livrările la fondul de stat
Oamenii muncii din agricultura
județului Olt au încheiat recoltarea
porumbului, obținînd o producție
medie la hectar de 21 624 kg știuleți.
în telegrama adresată, cu acest
prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean Olt al P.C.R.. se arată că an
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DÎMBOVIȚA ÎNTINEREȘTE m
108 metri înălțime, poate
cea mai frumoasă lucrare
a mea pină la Dimbovița".
Dulgherii lui Viorel Cernovschi, pe care-i vedem
zorind la casete, se numără
printre cei mulți din cei
trecuți prin greul și fru
mosul meseriei la Riul
Mare — Retezat. Excavatoristul Iorgu Hodoroabă
are în urma sa . izvoarele
de lumînă de pe Argeș, alt
excavatorist. Ion Urtan. a
dislocat și el destulă rocă
Ia Argeș, pe Olt. Scoli
redutabile tn meserie, cum
redutabilă
școală
este
acum, pentru mulți tineri
atrași de „magnetul Dîm
bovița". această lucrare
unică, ctitorie inconfundabilă între frumusețile de
durată ale Capitalei.
DIN MAI PINĂ IN MAL
„Tronsonul dintre Podul
Mărășești și Podul Serban
Vodă a fost început in mai
1986. în mai 1987 trebuie
să fie gata". Afirmațiile
categorice — ca și terme
nul — aparțin Inginerilor
Dan Jilavu și Dragoș Popovici. Primul are in răs
pundere brigada a Il-a,
Dîmbovița aval...
Spații de muncă ce cu
nosc un necontenit du-tevino de basculante, utilaje
cu betoane. E multă miș
care și mult efort Si în
albia riului, și pe maluri.
Cheltuire de energii care
„se vede" in sutele de
metri de casete execu
tate și prin care curg apele
uzate. Dîmbovița e și aid
ascunsă privirilor. O „di
vulgă" Dan Jilavu — omul
care a făcut „numai case,
hale industriale, dar con
structorul nu învață bine
un lucru că trebuie îndată
să se apuce să Învețe
altui" :
— Dîmbovița curge prin
conducte, incepînd de sub
planșeul din Piața Unirii,
unde a fost captată de con
structorii metroului. De
acolo am luat-o noi în pri
mire, tot prin conducte, pe
330 de metri. Și astfel am
lucrat nestingheriți, în in
cinte uscate.

„Scinteia" readuce în atenție o problemă de larg interes pentru numeroase unități
industriale : EXTINDEREA FONTEI CU GRAFIT NODULAR

gajamentele asumate privind livră
rile de porumb la fondul de stat au
fost depășite; de asemenea, s-au ob
ținut producții bune și la celelalte
culturi : soia, cartofi, sfeclă de za
hăr, fructe, struguri și legume.
Răspunzînd prin fapte de muncă
și
simțăminte de recunoștință
călduroaselor aprecieri adresate de
dumneavoastră organizației noastre
județene de partid prin acordarea.

pentru prima oară în istoria țării, a
titlului de „Erou al noii revoluții
agrare", se spune în telegramă, in
tr-o unită și / înflăcărată angajare
patriotică, toți locuitorii județului
și-au inzecit in aceste zile efortu
rile pentru finalizarea însămînțării
griului, eliberarea terenului de pro
ducția secundară, executarea ogoa
relor de toamnă, strîngerea în între
gime a legumelor și fructelor, pre
cum și a furajelor.

Euqen DICHISEANU

• reportaje • însemnări •

„MAGNETUL DÎMBOVI
ȚA". Reluăm călătoria re
portericească pe care am
început-o pe Dimbovița —
vezi' „Scinteia" din 11 oc
tombrie 1986 — de'la pasa
rela „Plugarilor". Undeva,
mai sus de Podul Mihai
Bravu și mai jos de Podul
Mărășești. Un tronson de
circa 2 kilometri, pe care
sînt concentrate importan
te forțe umane și utilaje.
Albia riului e răscolită, ne
contenit modificată, supusă
unei adevărate chirurgii
plastice. Imaginea de ieri
nu mai are nimic comun
cu cea de azi, totul e in
continuă primenire. Ingi
nerul Cornel Ivănescu, șef
de brigadă la Antrepriza
de construcție Dîmbovița
aval, aparținînd de între
prinderea pentrn amenaja
rea complexă și exploata
rea riului Dîmbovița, con
turează in cîteva cuvinte
ofensiva de aici :
— Coborim cu lucrarea
cam trei metri sub podi na
de lemn, așezată pe fundul
albiei în secolul trecut.
(Operațiunile de decolmatare a riului, pe traseul
bucureștean, au scos pină
de curînd circa 100 000 me
tri cubi de nămol n.a.). Am
început lucrările în 16 mar
tie 1986 și aveam gata pină
Ia sfîrșitul lui septembrie
sute de metri de ca
sete destinate colectării
apelor uzate și pluviale.
Lucrăm Întins, avem ter
mene strînse. facem tot ce
ne stă in putință să ne
onorăm datoria.
— Nu vedem insă... Dîm
bovița !...
— Am deviat-o lntr-un
mare canal colector al
orașului, care curge paralel
cu noi și cu... metroul.
Scurtă fișă biografică a
cîtorva dintre oamenii
care-și onorează aici dato
ria : Cornel Ivănescu. De
15 ani construiește numai
baraje. Pe Olt, la Băbeni.
La Riul Mare — Retezat
„pină la punerea în func
țiune". Pe Dimbovița, la
izvoare, în Piatra Craiului,
la Pecineagu. „Un baraj de

CÎMP LARG DE APLICARE
A NOULUI ÎN TOATE
SECTOARELE ECONOMIEI!

Cele
trei
conducte 7
Sint urcate sus. pe mai.Apele riului sînt trimise
acolo prin sifonare. Și
Dîmbovița curge ascunsă,
paralel cu strada. Călătorii
din autobuze, automobile
ori cei care bat orașul cu
pasul caută firul de apă
din priviri și puțini știu că
șuvoaiele sint la doi pași
de ei. Dacă și-ar lipi
urechea de uriașele tuburi
de metal, cu diametrul de
1,6 metri, ar auzi, poate,
susurul apei alergînd la întilnirea cu Argeșul, cu
Dunărea, cu Marea...
„VREAU SA VĂD ȘI EU
LUCRAREA f‘‘„.' Este re
plica pe care o auzim în
clipa cind pătrundem tn
incinta din zona Unirii —Tribunal. Un om. să tot
aibă vreo 80 de ani. ținea
morțiș „să vadă lucrarea".
Un alt om ii spunea că nu
se poate, macaralele sint
în funcțiune, se . sparge
planșeul, se lucrează in
albie, el nimic :, „Lași că
și eu știu ce-i asta. Am
fost subinginer hidroteh
nic". (Probabil, Intre pri
mele promoții — n.a.). Si
Eugen Donescu — pentru
că așa-1 cheamă pe „cu
rios" — a cercetat cu ochi
de .cunoscător tot ce se întimplă cu Dîmbovița aici,
a dat din cap a mulțumire
și a plecat... Noi răminem
cu inginerul Florian Măgui,
șeful brigăzii I a Antrepri
zei Dimbovița aval, și cu
maistrul Valentin Galamboși. Aflăm :
• Lucrările au demarat
aici la 25 septembrie 1985
• S-a început cu sparge
rea planșeului turnat prin
anii 1935—1936 • în pa
ralel s-a lucrat la executa
rea casetelor care vor fi
luate în stăpinire de apele
uzate • Se Instalează con
ductele pentru captarea
riului • în felul acesta se
dă cimp liber acțiunii de

Iile TANASACHE
Dan CONSTANTIN
(Continuare in pag. a IV-a)

— Vedeți piesa aceasta ?
— O vedem, dar nu prea știm ce
este.
— E o placă de ghidare. Dar nu asta
e important, ci altceva : se lucrează cu
o tolerantă de o zecime de milimetru.
Înseamnă că as fl putut s-o măsor cu
șublerul. După cum vedeți insă, eu fo
losesc micrometrul. Știti de ce ?
— Poate, totuși, pentru mai multă
precizie...
— Nu pentru precizie, ci pentru...
exemplu. De data aceasta măsurarea cu
micrometrul n-are numai o valoare ma
terială, ci mai ales una educativă. Cind
vor avea sarcina sd execute piese ce
vor cere o exactitate și mai mare, oamenii din formație vor zice : „Dacă
Bufanu a folosit .micrometrul la placa
de ghidare, atunci trebuie să fim cu atit
mai atențl la piesele acestea atit dg
dificile".
— Așadar, credeți in puterea exem
plului...
— Cum si nu cred ? E Insist rațiunea
existentei echipei noastre, care ă fost
declarată formație model de muncă ș«
educație socialistă in cadrul sectorului
de mecanică grea de la „Electrotimis“.

Forța exemplului

Ce înseamnă asta altceva .decit faptul seama că nu e de ajuns să ne speciali
că noi trebuie să fim un exemplu ?
zăm la cite o singură mașihă. Nevoile
•— De-a lungul timpului, cugetătorii producției, ne-au impins pe citiva . din
au zis despre exemplu că este „școala tre noi sd lucrăm la mai multe tipuri
omenirii", că se constituie într-o „lecție de mașini și chiar concomitent la mai
fără cuvinte", alcătuind „calea pres multe mașini. Aceasta i-a ambiționat și
curtată a convingerii".
pe ceilalți membri ai formației noastre
— Așa este ! Nu poate fi școală mai de lucru — sîntem cu totii douăzeci —
bună, mai convingătoare decit modelul care depun acum eforturi să se polipe care ti-l oferă existenta zilnică, adică calific.e.
modelul viu, cu pulsul și cu respirația
— Cum acționează puterea exemplu
vieții. Forța unui colectiv, capacitatea lui pe planul relațiilor umane din ca
ta de influențare, stau tocmai in posi drul colectivului ?
•
bilitatea lui de a oferi modele.
— Aș veni tot cu un... exemplu. Cu
— Dar oare, tovarășe loan Bufanu, citva timp in urmă, unul dintre mun
înainte de a acționa în afara colecti citori, mai nou in formația noastră, nu
vului, forța exemplului nu trebuie să reușea in nici un chip să se integreze,
se manifeste mai întii in interiorul tău ? să facă fată exigentelor. După o Vreme,
— Fără îndoială I Ba. as spune chiar in fata unor eșecuri repetate, ceilalți au
mai mult : tocmai de aici trebuie să sărit : „N-o scoatem la capăt cu Ispas.
pornim. Altminteri n-am vorbi de auto- La noi un rebut înseamnă zeci de mii
perfecționare.
de lei. Nu ne dă mina să avem rebu
— Ati putea exemplifica 7
turi. Dacă Ispas nu tine pasul, ne deba
— Da, policalificarea ! Mașinile noas rasăm de el". Auzi vorbă ! Cum să ne
tre sint moderne, au posibilitatea sd
Gh. ATANAS1U
lucreze cu comandă-program. Deci cer
o calificare înaltă, mai ales că la noi
Cezar IOANA
nu se execută produse de serie, ci
aproape numai unicate. Dar ne-am dat (Continuare în pag. a Il-a)

SIMȚUL ECONOMIEI
inără
prezentă
curs
dublarea co
menzii.
industrială
in
aripa unei loca
Ce înseamnă o pre
lități doljene străzentă

industrială mo
vechi — situată in
dernă pentru aceste
vecinătatea a incă
meleaguri, pentru adouă județe. Gorj și
cest oraș, aveam să
Mehedinți, de care se
înțelegem atit de la
leagă și prin poziția
Filiașilor,
primarul
ta de nod feroviar
cit si de la multi
— Întreprinderea de
oameni ai locurilor
transformatoare
și
— intîlniti In toiul
motoare electrice Fischimbului întii și al
liasi constituie. la
doilea la
l.T.M.E.
mai puțin de un de
O dată cu însușirea
ceniu si jumătate de
noilor profesiuni, cu
la crearea sa. un re
urbanizarea localită
per către care se
ții. cu ridicarea nive
îndreaptă
interesul
lului de trai ca rod
multor
beneficiari,
al muncii in indus
atit din tară, cit și de
trie. s-au modelat
pe meridianele înde
treptat virtuti morale,
părtate. Iată un amă
ietătenești. o sporită
nunt : în urma livră
răspundere fată de
rii prompte si la
soarta producției, că
riguroși parametri ca
tre înțelegerea exi
litativi a lotului de
gentelor ce decurg
, transformatoare pen
din calitatea îngemă
tru o firmă din Bra
nată de proprietar,
zilia, aceasta a soli
producător si bene
citat pentru anul în
ficiar.

T

O seamă de învă
țăminte recente au
un viu ecou în felul
de a gindi al oame
nilor. in comportarea
lor.
tn acest colectiv
muncitoresc
tinăr.

ÎNSEMNĂRI
consolidindu-se prin
însuși efortul de a
făuri — la noi para
metri calitativi —
motoare și transfor
matoare necesare economiei
naționale,
cerințele privind pro
gresul tehnic, eficien
ta muncii au avut o
inrlurlre
puternică,
determinlnd noi men
talități. rezultate mai
bune la multi indi
catori...
In căutarea directo

rului întreprinderii și
a primarului orașu
lui. afiati in incintă
cu o problemă de in
vestita.
străbatem,
însofiti de subinginerul Valeriu Badea.
cîteva secții ale în
treprinderii la ora de
interferență
dintre
un schimb si altul.
Intre ..Vino revede,
să nu plece autobu
zul" și „Nu vezi că
mai am de dus la
contelner o ladă cu
șpan ?" — sau .... cu
capete de conductori",
sau .....cu capete de
bandă izolatoare" sau
„cu capete de alumi
niu..." — gesturi sim
ple. familiare, desăvirșesc munca unei
zile prin gestul grăi
tor al răspunderii fie
cărui lucrător fată
de reziduurile de me
tal prețios, apt. rege
nerării. Zuruitul spâ

nului sau al capete
lor de conductori sau
al altor produse in
conteinere
distincte,
situate în flecare ate
lier.
încheie
in
tr-adevăr orele de
muncă. Si aceasta,
fără greș. în fiecare
secție, in fiecare zi.
In cuibul metalic
al conteinerelor. în
lumina zilei de toam
nă. bronzul: alama,
arama strălucesc par
că
mai
viu
ca
oriunde. Din fiecare
cuib stă parcă să se
ridice.
reaenerată
prin hărnicia si res
ponsabilitatea oame
nilor, o pasăre Fenix.
Seara tîrziu. refa
cem același itinerar

Mihai NEGULESCU
(Continuare
în pag. a V-a)
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Orașul frumos are chipul
hărniciei locuitorilor săi
La început de săptămînă, în fie
care zi de luni, la prima oră a di
mineții, la primăria municipiului
Brașov are loc o ședință operativă
de iucru privind gospodărirea și
aprovizionarea localității, buna ser
vire a populației. Participă primulvicepreședinte Ion Bejenaru, vice
președintele Margareta Kraus, secre
tarul Dumitru Mosora, responsabilii
diferitelor sectoare de activitate ale
consiliului popular municipal, pe de
o parte, iar pe de altă parte, con
ducătorii tuturor unităților învestite
cu atribuții și răspunderi în dome
niul servirii populației : gospodăria
comunală, I.C.R.A.L., întreprinderea
de producție industrială și prestări
servicii,
administrația
piețelor,
P.T.T.R., drumuri și poduri, comerț,
lnvățămînt, sănătate. cooperație,
transport în comun. Ordinea de zi
a acestei „operative săptăminale",
care a intrat de acum in tradiție,
fără a mai fi nevoie de vreo convo
care prealabilă, începe direct, fără
nici o formalitate, nici o introducere
și nici un minut pierdut : conducă
torii sau reprezentanții acestora din
unitățile respective raportează des
pre ce au făcut (sau n-au făcut) în
săptămînă încheiată, despre proble
mele cu care s-au confruntat, despre
ceea ce și-au propus, ca urgențe de
executat, in săptămînă care începe.
Scurt, concret, la obiect. Ori de
cîte ori este cazul (și, adeseori, este
cazul) edilii intervin, cer precizări
și lămuriri, fac observații, propun
soluții, stabilesc măsuri, termene,
responsabilități precise, nominalizate.
Am fost și noi prezenți la această
„operativă săptăminală", care n-a
durat, ca de obicei. decit
1__ o_ oră.
__
Această oră ne-a * oferit imaginea
revelatoare asupra complexei vieți
edilitar-gospodărești dintr-un mare
centru urban cum este Brașovul, dar
mai ales preocuparea asiduă, sta
tornică, a consiliului popular mu
nicipal pentru soluționarea optimă
— de fapt normală, firească — a
problematicii nu mai puțin complexe
din acest domeniu. Iată, pe scurt,
cîteva din rapoartele și intervenți
ile din acest dialog — repetăm —
concret, la obiect :
• Inginerul-șef al Grupului între
prinderilor de gospodărie comunală
și locativă, Vasile Ciocodan, a ra
portat despre racordarea, la sursa
Tărlung, la termenul stabilit în „ope
rativa" din săptămina trecută. a
conductei de apă prin care s-a captat
pîriul Gircin și care a sporit debitul
pentru Brașov cu încă 27 litri pe
secundă. Aprecierea pentru efortu
rile depuse a fost însoțită de obser
vația critică referitoare la unele
neajunsuri privind starea de cu
rățenie în unele zone ale orașului,
problemă asupra căreia va trebui să

raporteze (dar. în primul rind, să
fie rezolvată), pină la prima reintilnire, după o săptămînă.
• Reprezentantul
întreprinderii
județene de transport local a rapor
tat despre înlăturarea neajunsurilor
în circulația unor autobuze și trolei
buze, dar a rămas fără replică la ob
servația făcută de cei prezenți pri
vind lipsa de preocupare și chiar in
dolenta unor lucrători ai întreprin
derii în efectuarea curățeniei în mij
loacele de transport în comun și. mai
ales, la capetele de linii.
• Inginerul-șef al I.C.R.A.L., Mi
hai Imbrea, s-a angajat să termine cît
mai grabnic lucrările de modernizare
a pieței „Steagul roșu". din cel mai
mare cartier al Brașovului. I s-a
atras atenția asupra necesității in
tensificării controlului asupra mese
riașilor. întrucit unii dintre ei tără
gănează în mod nejustificat lucrări
urgente, iar alții „dispar" din timpul
programului și sînt intilniți, în inte
res propriu, prin imobile particulare.
• Aprobindu-se si stabilindu-se pe
loc responsabilitățile și termenele de
executare a unui gard împrejmuitor
la școala nr, 4. solicitat de inspecto
ratul școlar, acesta este, la rîndu-i,
solicitat să ia de îndată măsuri ca

Oamenii muncii

§i cronicari de istorie nouă
SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEII"

giari veniți prin repartiție în unită
țile economico-sociale ale municipiu
lui ; de la plantarea florilor de toam
nă pină Ia asigurarea unei bune aprovizionări pentru „cămara" iernii.
— Nici nu vă închipuiți cit de fo
lositoare ne sînt" aceste „operative

săptăminale". Ia care participă toți
factorii de răspundere implicați in
buna gospodărire a localității și în
servirea cit mai promptă, civilizată,
a populației — ne spune secretarul
consiliului popular municipal, Du
mitru Mosora. Cu atit mai mult, cu
cît într-un oraș de mărimea Brașo
vului, care se apropie de 400 000 de
locuitori, la care se adaugă, în tot
timpul anului, mii si mii de turiști,
problemele edilitar-gospodărești nu
sînt deloc simple, mereu se ivesc
altele noi, care trebuie să-și găseas
că soluționarea cuvenită. Cum unele
dintre aceste probleme ridicate de
viața însăși, în dinamica ei, nu se
pot rezolva numai de către o uni
tate sau alta, este nevoie de efortu
rile coordonate ale mai multora, sub
directa îndrumare și conducere a
consiliului popular municipal. Iată
de ce. in afară de ceea ce factorii
de răspundere în aceste domenii iși
propun să realizeze în săptămina în
curs, pină la următoarea „operati
vă" agenda de lucru li se comple
tează, pe loc. cu noi sarcini din pla
nurile de activitate ale primăriei sau
stabilite pe baza oelor pe care noi
înșine Ie primim de la consiliul
popular județenn, precum și cu
unele reieșite din scrisori și de la

OCHII S! SĂNĂTATEA
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Civilizația modernă pune tin
accent tot mâl măre pe perfecțiunea
simțului vederii, unele profesii fiind
chiar condiționate de aceasta. Pe de
altă parte, dorința cotidiană de in
formare și documentare, necesitățile
industriei pentru execuția unor
piese de mare precizie și finețe, mi
niaturizarea. plăcerea lecturii, vizio
narea de filme etc. sînt activități
care Solicită în mod firesc din ce în
ce mai mult vederea, ochii. Și nu
în mod intîmplător oftalmologia a
beneficiat în ultimul timp de pro
grese remarcabile datorită cercetă
rilor științifice și experienței prac
tice acumulate în diferite clinici. La
cîteva din aceste progrese se referă
specialiști din Spitalul clinic de
oftalmologie București.
Dintre bolile foarte răspîndite care
In prezent sînt tratate cu rezultate
bune — ne spune dr. Cicerone
Cristea, medic primar, directorul
acestei unități medicale — amintim
glaucomul și cataracta. Mai intîi ce
este glaucomul ? Boala desemnează
o creștere a tensiunii din interiorul
ochiului (intraoculară). Se știe că
ochiul are in interior un lichid cu
o tensiune de 18—23 mm Hg. Dacă
sînt depășite aceste limite, atunci se
vorbește de glaucom, adică de un—
dezechilibru între producerea și eli
minarea umorii apoase a ochiului.
Există mai multe forme de glaucom.
Cel cronic sau simplu este și cel mai
frecvent și are o evoluție insidioasă,
adică bolnavul nu iși dă seama mult
timp de această suferință. La un
moment dat el sesizează că nu mai
vede o parte din cîmpul vizual, că
acesta este mai restrîns. dar în
această etapă boala este deja avan
sată.
Știind că glaucomul cronic numit
și simplu
apare și evoluează pe
nesimțite și că este mai frecvent
după vîrsta de 40 de ani este necesar
ca medicul specialist să controleze
tensiunea intraoculară prevenind
astfel la timp instalarea sau evolu
ția bolii. Dacă după virsta de 40 de
ani bolnavul constată o încețoșare a
vederii, are dureri de cap etc. tre
buie să se adreseze imediat la un
cabinet de specialitate.
Al doilea tip de glaucom este cel
acut, care apare în plină sănătate,
mai frecvent la femeile în jur de
40 de ani, și începe cu dureri oculare
mari la un ochi, mai rar la ambii,
însoțite de dureri ale capului (bol
nava simte că o doare jumătate din
cap), greață, vărsături și scăderea
bruscă a vederii la un ochi. Simptomele generale de durere a capului,
greață, vărsături sînt alarmante pen
tru pacient și poate deruta uneori
un medic generalist, dar cu ajuto
rul oftalmologului se precizează
diagnosticul, care ar putea fi con
fundat cu o colecistită, apendicită,
etc. Instituirea imediat a tratamen-

r

tulul corect previne pierderea ve
derii.
■
.■ ■ :
A doua categorie de boli cu răspîndire foarte mare este cataracta,
cea senilă fiind mai frecventă după
60 de ani, deși poate să apară uneori
și după 40 de ani. Cataracta este
considerată de specialiști mai mult
un fenomen biologic firesc decit
boală, o consecință a procesului de
îmbătrînire a organismului. Așa cum
albirea părului se produce la une'.e
persoane mai devreme, la 40 de ani,
iar la altele și după 60 de ani, tot la
fel cataracta poate să apară mai
devreme sau mai tirziu. Ea este o
tulburare metabolică a cristalinului,
o lentilă care se află în interiorul
ochiului și care trebuie să fie perfect
transparentă pentru a se vedea clar.

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
Cataracta, această pierdere a trans
parentei cristalinului sau opactfiere a lui, evaluează în timp și este
operabilă (este scos cristalinul bol
nav). După operație, bolnavul poate
să vadă cu ajutorul ochelarilpr, care
trebuie să aibă aceeași putere dioptrică ca și a cristalinului.
Progresele înregistrate în acest
domeniu in ultimii ani permit în
locuirea cristalinului bolnav cu un
cristalin artificial, din material plas
tic. Datorită implantului de cristalin
artificial, intervenție care se face in
mod curent atit la spitalul de profil
din București, cît și la Spitalul mi
litar, bolnavii cu cataractă la un
ochi care nu puteau beneficia de
tratament pină acum, in prezent își
recapătă vederea.
Din ce moment al vieții trebuie
să fim preocupați, să veghem asupra
stării de sănătate a ochilor ? Din
primele luni ale vieții, ne spune dr.
Doina Dinu Bagoli, medic specialist
oftalmolog, șefa cabinetului de
ortooptică.
Tinerele mame trebuie să știe că
în primele luni de viață, pină la
virsta de 1 an, copilul nu are încă
vederea binoculară. adică nu are
ochii orientați' perfect spre obiectul
privit. Pină la vîrsta de 5 ani se
produc însă perfectări ale organuIui vederii, vederea binoculară se
consolidează treptat. Dacă totuși se
constată că un ochi fuge lateral.
ceea ce poate însemna un strabism,
trebuie consultat medicul oftalmo
log din teritoriu care va îndruma
cazul spre cabinetul de specialitate
cel mai apropiat. în cabinetul de
ortooptică de la spitalul nostru,
dotat cu aparatură modernă. sint
tratați copii din Capitală și din țară

peritru recuperarea vederi! binoctiiare (cu ambii ochi) și pleioptice,
respectiv recuperarea ' ochilor „le
neși" sau ambliopi (cu vederea re
dusă). La ochiul „fugit" sau strabic
prin nefolosirea lui se ajunge la
diminuarea funcției vederii. Insistăm
ca îndată ce se observă că unul din
ochii copilului prezintă strabism
(fuge într-o parte) să se apeleze la
medicul oftalmolog, care va examina
fundul de ochi și va pune un diag
nostic corect, deoarece sint și cazuri
cind strabismul poate masca o boală
ereditară. Virsta optimă de trata
ment este între 4—6 ani, cînd vederea
ochiului strabic se poate recupera
integral. Posibilitățile de recuperare
scad însă pe măsură ce pacientul
înaintează in vîrstă. Tratamentul
ortooptic este de fapt o gimnastică
a ochiului și este de lungă durată,
de luni și chiar ani, de aceea este
necesară, colaborarea părinților cu
medicul pentru că metodele terapeu
tice efectuate in clinică trebuie să
fie continuate și la domiciliu pină
la recuperarea completă a vederii.
Tratamentul poate fi optic (corecția
prin ochelari), pleioptic, recuperarea
vederii cu ajutorul aparatelor spe
ciale din cadrul cabinetului, și în
sfirșit tratament ortooptic de recu
perare a vederii ambilor ochi. Sint
cazuri care necesită $i tratament
chirurgical efectuat tot în această
clinică.
în ce măsură o suprasolicitare
poate influența acuitatea vederii ?
Din experiența noastră — ne spune
dr. Viorica Vlase, medic specialist
— știm că fenomenele de oboseală
sau suprasolicitare a vederii apar
numai in cazurile cînd există și o
insuficientă de convergentă, cînd un
ochi este divergent sau există o
miopie necunoscută, ori neglijată
pentru că părinții nu și-au dat
seama de ea sau chiar adultul nu a
luat-o în considerare. Si atunci pot
să apară dureri de ochi sau de
cap etc.
Prin urmare, unele fenomene de
disconfort al vederii sint legate de
tulburări sau suferințe de tipul
miopie, strabism, inflamații. infecții
etc. neglijate sau netratate corect,
înroșirea ochilor pusă uneori de cei
neavizați pe seama oboselii ochilor
poate de asemenea să fie cauzată de
o conjunctivită, de o cheratită, gla
ucom etc.
Chiar și conjunctivita, considerată
în mod greșit o boală mai puțin
gravă, trebuie tratată cu toată se
riozitatea deoarece ea ar putea
masca și alte suferințe că leziunea
corneei. Avînd cauze diferite, trata
mentul corect al conjunctivitei tre
buie făcut in funcție de acestea, me
dicul fiind singurul în măsură să
aprecieze medicamentul și durata
corespunzătoare stadiului bolii.

Elena MANTU

FORȚA EXEMPLULUI

(Urmare din pag. I)
debarasăm ? Asta-i expresie care
se poate folosi in legătură cu un
om ? Ș-apoi nu pentru asta sintem
noi formație model, ci tocmai pen
tru a educa, pentru a ajuta pe cei
mai puțin pregătiți profesional să
se alinieze la nivelul celorlalți.
Toate aceste gînduri mă frămintau
cind m-am hotărit să trec la ac
țiune...
— In ce mod ?
— Pornind de la bază, de la pre
gătirea in meserie și folosind, bine
înțeles, puterea exemplului.
— Si rezultatele ?
'
— Prin muncă, prin strădanii,
prin eforturi, Petru Ispas a ajuns
printre cei mai buni. Una dintre
cele mai fericite zile a fost și pen
tru mine aceea in care l-am primit

in partid. Era cea mai inaltă con. firmare. a reușitei depline.
— Din cele spuse am deslușit că
pentru
dumneavoastră
puterea
exemplului întărește forța colecti
vului, il ambiționează să năzuiască
spre mai mult și mai bine, să re
zolve probleme mereu mai com
plexe și mai dificile.
— întocmai. Iată, de curind a
trebuit să executăm urgent un agregat foarte complicat pentru for
mat lanț minier la cald. Despre di
ficultatea tehnică a execuției
vorbește de la sine faptul că —
după cite Știu — așa ceva se mai
realizează doar într-o singură țară
din Europa. Am studiat și am mun
cit zile în șir, de dimineața și pină
către miezul nopții, împreună cu
Vasile Popa, Sinka Franeisc, loan
Bene, toți comuniști, și pină 'a

Noile atribute urbane
ale unei vechi
comune

Prefaceri înnoitoare în Careiul eroic

Din experiența Consiliului popular ai municipiului Brașov
în activitatea edilitar-gospodărească
elevii din școli și licee să treacă la
întreținerea zoneior pe care le au re
partizate în parcurile si grădinile
orașului.
• întrucit reprezentantul P.T.T.R.
a informat că nu s-au putut asigura,
potrivit sarcinii stabilite la preceden
ta „operativă săptăminală", condițiile
cele mai bune de funcționare a tele
foanelor publice din cartierul „Bar
tolomeu", datorită unor „stricători de
aparate", s-a luat măsura de .a se ac
ționa împotriva acestora, preventiv
și eficient, prin asociațiile de loca
tari și comitetele de cetățeni din
zona respectivă.
Au fost discutate. Ia „operativa
săptăminală" la care am participat,
numeroase alte probleme : de la re
cepția cu maximă exigență a noilor
blocuri de locuințe Ia mutarea unui
stilp dintr-o intersecție, din cauza
căruia se produceau accidente de cir
culație ; de la strîngerea frunzelor
căzute pe străzi și trotuare pină la
servirea promptă și civilizată în uni
tățile comerciale și prestatoare de
servicii ; de la repararea urgentă a
străzii Postăvarul, aflată in plin cen
trul orașului, pe care se săpase o
conductă, pină la igienizarea curților
interioare și la urgentarea construi
rii garsonierelor pentru tinerii sta-

constructori

urmă am reușit să realizăm agre
gatul.
— înseamnă că, și de data aceas
ta, comuniștii au fost un bun exem
plu.
— Este tocmai ceea ce tovarășul
Nicolae Ceausescu cere de la toți
membrii partidului nostru : să fie
un bun exemplu in muncă, in via
ță, in fapta și acțiunea revoluțio
nară, să pună întotdeauna mai
presus de orice interesele partidu
lui, iriteresele progresului economico-soclal al țării. Despre rezulta
tele obținute vorbește ele la sine
faptul că întreprinderea noastră a
fost distinsă anul trecut cu inaltul
titlu de „Erou al Muncii Socia
liste".
— Este o răsplată care vă ono
rează...
— Si ne obligă !

audiențe, din sesizările și propune
rile deputaților și asociațiilor de lo
catari. în final, fiecare conducător
de unitate sau reprezentant al aces
teia pleacă de Ia „operativa săptămînalâ" cu o listă de obiective con
crete de realizat in zilele următoare
sau într-o perioadă mai mare. în
funcție de. complexitatea și dificul
tatea acestora, dar fiecare în parte
cu termene precis stabilite.
Intr-adevăr, și la „operativa" la
care am participat au rezultat noi
obiective pentru săptămina în curs.
Citeva dintre acestea : asigurarea
materialului săditor și trecerea la
plantarea de pomi fructiferi, arbori
și arbuști ornamentali ; verificarea
sub presiune a tuturor centralelor
termice ; repararea teraselor și aco
perișurilor ; curățirea șanțurilor și
a rigolelor șoselei care duce la Po
iana Brașov ; îmbunătățirea aflșajului in punctele fixate, pentru a fi
estetic și funcțional ; activizarea
echipelor de control al oamenilor
muncii, mai ales in unitățile comer
ciale și prestatoare de servicii :
grăbirea lucrărilor de extindere si
modernizare a maternității ; restau
rarea unor edificii publice și monu
mente istorice și de artă...
Nici nu-ți vine să crezi că un ase
menea evantai larg de probleme și
preocupări a fost trecut in revistă
și că s-au stabilit, pentru fiecare in
parte, responsabilități și termene de
execuție în numai o oră cît durează
„operativa săptăminală". Dar toc
mai de aceea îi și spune operativă,
pentru că edilii și factorii de re
sort acționează nu numai ca buni
gospodari, ci sint ei inșiși un exem
plu de promptitudine și eficiență în
îndeplinirea propriilor hotărîri.

Petre POPA
Nicolae MOCANU

Odihnă și cură balneară
în stațiuni
cu profil complex
Renumitele stațiuni balneocli
materice Amara, Bazna, Eforie
Nord, Ocna Sibiului, Slănic Pra
hova și Sovata și-au diversificat
in ultimii ani profilul. Aici se tra
tează, cu bune rezultate, și în această perioadă afecțiuni ale apa
ratului locomotor, reumatismale,
afecțiuni ale aparatului respirator
și altele.
Oficiile județene de turism șl
I.T.H.R. București oferă locuri în
aceste stațiuni la tarife substanțial
reduse față de perioada de vară.
Cazarea, masa și procedurile me
dicale se asigură în complexe bal
neare moderne, cu un grad ridicat
de confort. Se acordă reduceri de
20—40 la sută Ia tarife de cazare
și masă și 25 la sută la transportul
pe C.F.R.
Data plecării în stațiune se poa
te stabili dexsolicitanfi.
Personal medical cu înaltă cali
ficare asigură efectuarea unor tra
tamente balneare de mare eficien
tă, bazate pe factorii naturali de
cură existenți în stațiunii.
Biletele se procură de la toate
unitățile de turism și comitetele
sindicatelor din întreprinderi, in
stituții și de la oficiile de pensii
județene.

Anii noștri, anii socialismului au
deschis și pentru orașul Cărei, ca
și pentru întreaga tară, o etapă
nouă, de profunde, transformări in
întreaga viată și activitate a loca
lității. Citeva date sint elocvente
în acest sens.
Dacă orașul Cărei avea în anul
1948 o producție industrială de
numai 9 milioane lei. aceasta a
ajuns în prezent la peste 2.7
miliarde lei 1 Din 1965. de
cînd în fruntea partidului si a
țârii se află cel mai iubit și
stimat fiu al poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. producția in-,
dustrială a orașului Cărei a crescut
de 16 ori. mai ales din 1969. de cînd
localitatea noastră a avut înalta
cinste să fie vizitată pentru prima
dată de secretarul general al parti
dului. S-au construit în acest răs
timp 14 mari obiective importante,
între care, întreprinderea de in și
cînepă, Filatura de bumbac. Fabri
ca de instalații și utilaj tehnologic.
Fabrica de conserve. Fabrica de
zahăr etc. La ora actuală ne mîn
drim cu 34 unităti economice în
care lucrează peste 13 000 oameni
ai muncii.
Și agricultura orașului Cărei a

cunoscut o dezvoltare intensivă,
obțimndu-se an de an producții
sporite la hectar, cit si in zooteh
nie. Amintesc. între altele, de pro
ducția de peste 12 kg lînă pe oaie
tunsă, oblinută de lucrătorii Sta
țiunii de cercetare a ovinelor, de
producțiile mereu mai mari de
griu, sfeclă de zahăr și alte cul
turi.
O dată cu creșterea economică,
orașul nostru s-a dezvoltat și din
punct de vedere edilitar-gospodăresc. Străzile sint asfaltate în
proporție de aproape 70 Ia sută,
s-au construit circa 4 000 noi locu
ințe In blocuri și peste 700 de
case, astfel că 65 la sută din popu
lația localității s-a mutat în casă
nouă. în oraș funcționează 6 școli
generale, trei licee, o școală pro
fesională si 14 unități preșcolare
cu feste 9 000 de copii. Pentru des
fășurarea vieții spirituale avem o
casă de cultură, o bibliotecă oră
șenească cu peste 100 000 de volu
me, un club muncitoresc și alte
lăcașuri de cultură.

Asemenea tuturor localităților
patriei, comuna Băbeni, județul
Vilcea, a cunoscut, cu deosebire
in anii ce au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului, o dez
voltare economico-socială pe care
locuitorii săi n-ar fi bănuit-o
vreodată. Argumente ? Să spunem
mai întîi că sondorii din brigada
de extracție nr. 1, alături de fo
restieri, de celelalte colective de
oameni ai muncii din toate cele 7
unități industriale cite funcțio
nează pe raza comunei noastre
realizează astăzi aproape 500 mili
oane lei producție-marfă. De ase
menea, producția agricolă vegetală
și animală a sporit și ea la coope
rativa agricolă din comună de peste
2 ori, in ultimul an al cincinalului
trecut, față de 1965.
Pentru a face să se înțeleagă
bine amplele mutații ce au inter
venit in viața comunei Băbeni. a
locuitorilor săi. este necesar, cre
dem, să mai adăugăm că aici au
fost construite și puse Ia dispoziția
populației un număr de 600 apar
tamente. un dispensar uman cu
trei cabinete de specialitate, uni
tăți comerciale și de prestări ser
vicii în suprafață de peste 3 000
metri pătrați. s-a extins canali
zarea și introducerea apei potabile
pe aproape 9 km etc.
La realizările de pină acum
mai adăugăm două evenimente
recente din viata comunei noastre.
Nu de mult, localitatea Băbeni a
fost racordată la sistemul telefonic automat, fiind deci prima comună din județul Vilcea care beneficiază de acest sistem modem
de telecomunicații, Si tot recent a
fost dată in folosință o nouă casă
de cultură, care dispune de o sală
de spectacole cu 500 locuri, patru
săli și cabinete pentru activități
metodice, o bibliotecă etc. Cu
noua casă de cultură s-a ridicat
Ia 5 numărul așezămintelor cultu
ralo existente în comuna Băbeni,
toate fiind deopotrivă locuri de
mare atracție pentru cetățenii din
această localitate, cunoscută nu
numai prin hărnicia celor ce i-au
rostuit noile destine, ci și prin
bogata tradiție cultural-artistică.
încununată, nu de puține ori, cu
premii și titluri prestigioase la
diferite competiții artistice județene șl naționale.

Prof. Viorica BLIDERAN

Școala generală nr. 1 Cărei

Cultura, bun al obștii
Ca unu] care lucrează în dome
niul invățămintului medical și cer
cetării științifice, pot să afirm că
suflul înnoitor care a cuprins și
învățămîntul, cultura și sănătatea
este indisolubil legat de prodigioasa activitate desfășurată , în frun
tea partidului și statului nostru de
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
De neuitat a rămas, de pildă, în
conștiința locuitorilor din Tîrgu
moment,
Mureș
emoționantul
cind, în prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a avut loc
inaugurarea noului si impunătorului lăcaș de cultură — Teatrul
Național. Aceasta reprezintă încă
o expresie a dreptului și accesului
la cultură al tuturor locuitorilor
județului nostru. Dar, pentru a
releva posibilitățile de manifes
tare plenară a capacităților crea
toare, a geniului popular. în ca
drul stimulator al dezvoltării cul
turii, exemplele sînt nenumărate.
Aș aminti doar că în județul
Mureș funcționează, alături de o
largă rețea de instituții științifice
specializate, de formații de teatru,
tie dansuri și ansambluri folclo
rice, o filarmonică, tm ansamblu
de stat de cîntece si dansuri, un
teatru de păpuși, iar presa locală
este reprezentată de 5 ziare și
reviste.

Desigur, cine vine la Tirgu Mureș rămine impresionat: și de alte
realizări. Bunăoară, „Uzina de
îi spuocrotire a sănătății" — cum
i
nem noi Spitalului clinic județean
cu 1 200 de paturi — a fost inau
gurată în 1984. Este tot una din
ctitoriile „Epocii Ceaușescu". cu
care ne mîndrim. Și tot aici func
ționează și clinica de chirurgie car
diovasculară, unde se realizează operații pe cord deschis. Vedem in
acest edificiu — ca de altfel in
toate cele trei institute de învățămint superior din Tirgu Mureș —
preocuparea statornică a partidului
și statului nostru de a asigura con
diții bune tuturor fiilor patriei
pentru pregătirea, ocrotirea și apă
rarea sănătății. Am dat aceste
exemple, dar tot așa de bine aș
putea vorbi și despre rețeaua învățămîntului de cultură generală,
profesional și tehnic, care este
foarte bine structurată în teritoriu,
cum de altfel este și rețeaua așe
zămintelor culturale, care arată
convingător că Ia temelia întregii
politici a partidului nostru stă
omul șl bunăstarea lui.

Prof. unlv. dr.
FESZT Gyârcjy
Institutul medico-farmaceutic
Tirgu Mureș

Nicolae DESPOIU
Bâbeni, județul Vilcea
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ilustrata din Sovata

Există, în viața societății noastre
Spațiul nu ne îngăduie să mai
Lada 1 500“, bijuterii și multe al
ponsabil de unitate. Interesant, des
— in traiul nostru cotidian, ca și in
dăm și alte exemple de zbatere dis
tele.
pre una dintre calitățile sale aflăm
reflectarea lui in lumea ideilor, in
perată, de încercări — care subtile,
Tot un „Ford“, dar de data aceasta
doar din declarația soției sale. Iată
ideologia noastră — adevăruri fun
lingă un automobil „Dacia", găsim și
care puerile, cusute cu ață albă —■
împrejurările : cumpărînd un imobil
damentale, care, oricît de des ar fi
de a scăpa de rigorile legii. Ele se
în inventarul bunurilor confiscate de. în București, încheie actele de vînrepetate, nu își epuizează nici actua
Ia soții T. din București ; dosaconstituie, toate, intr-o demonstrație
zare-cumpărare pentru suma de
litatea, nici bogăția de sensuri inrul loir să-1 răsfoim insă mai
120 000 lei ; dar era un fals, pentru
a faptului că o viață trăită necinstit
. trucit sînt adevăruri de temelie, bo
pe îndelete. Filă cu filă, cu aten
că plătea 400 000. într-o declarație
se încheie dezonorant în clipa de
gate in înțelesuri, generatoare per
ție... Dar ce reprezintă fotogra
contului. că o necinste aduce după
se scrie : in afară de diminuarea,
manente de acțiune socială. Unul
fia aceasta ? O masă de biliard ! In
sine altele și că în dira lăsată de un
în felul acesta, a impozitelor, „soțu
dintre ele, niciodată prea mult re
vila sa. pentru care, cu ani în urmă,
lui meu nu-i convenea să se treacă
infractor se pot găsi pină la urmă
amintit, prea mult subliniat, este și
a achitat 400 000 de lei, pe lingă
și oameni onești, dacă au slăbiciu
în acte suma reală pe motiv că l-ar
acela că edificarea bunăstării e po- . video și altă aparatură electronică,
nea să-1 urmeze pe acesta în mano
fi putut întreba cineva de unde are
sibilă doar prin muncă — prin mun
pe lingă covoare persane, cetățeanul
perele sale.
acești bani, cu atit mai mult cu cit
că mereu mai sîrguincioasă, mereu
V. T. avea și un biliard ! (Des
Societatea, prin cei împuterniciți
era șef la carmangeria grupului gos
mai calificată, deci mereu mai rod
podăresc al I.T.H.R. București".
s-o facă, și-a spus cuvîntul. Averea
chidem aici o paranteză cu gînnică. Că. doar ea. munca, este baza
Scurt și cuprinzător 1 Probabil că la
agonisită pe căi necinstite a fost
dul de a ilustra felul în care — și
trainică, de ne
confiscată. Mai
clintit. a avuției
devreme sau mai
— atit a celei
tirziu. așa se innaționale, cît și
timplă cu toți cei
''a celei a fiecă
care iși închipuie
ruia dintre noi.
că pot zburda la
Muncă și bună
nesfirșit pe cimstare sint doi
piile elizee ale
termeni insepa
averii ilicite. Le
Pe marginea unor cazuri de îmbogățire pe căi ilicite
rabili în ecuația
gea iși spune cuvieții unei na
vintul și cuvințiuni.
tul ei este expreLa fel s-ar cuveni să fie și în
nivelul la care... — înțelege un avo
fel a procedat și în cazul imobilului
sia Intereselor și opiniilor celor ce
cat să-și facă datoria. Este vorba de
și livezii din orașul Titu, pentru care
muncesc. Iată ce ne-a declarat, in
viata individuală — și chiar este în
acest sens, tovarășul Romul Oprea,i.
existența cvasiunanimității concetă
avocatul familiei, care ține să de
s-au incheiat acte in valoare de
director în Ministerul Justiției :
monstreze că o masă de biliard este
țenilor noștri. Principiile echității
70 000 lei — dar chestiunea nu este
— Legea privind controlul prove
un lucru nu doar obișnuit, ci chiar
adincltă in dosar și, vorba aceea, ho
socialiste — care se află materiali
nienței unor bunuri constituie un
necesar în casa oamenilor cu veni
țul neprins e negustor cinstit.
zate in toate legile și reglementările
instrument
eficace in promovarea
turi medii, cum ar fi soții T.
Este izbitor in dosarul acestui na
noastre, de la legea fundamentală,
principiilor eticii și echității socia
care cîștigau legal împreună cam
bab (un exemplu: „Dacia" o condu
Constituția, și pină la un regulament
liste. Dar pentru combaterea mani
4 500—5 000 lei lunar ; „Prin ea în
care traduce repartizarea retribuției
cea singur, pe „Ford" avea șoferi
festărilor împotriva cărora este în
plătiți) felul in care încearcă să justi
lunare într-o echipă de forestieri
săși, masa de biliard nu necesită
dreptat tăișul acestei legi nu sînt
nici un fel. de investiții, carburanți,
fice averea, numărul de oameni care
pierdută in munți — asigură fiecă
suficiente doar
‘
acțiunile organelor
rui om al muncii -răsplata pentru
lubrifianți, întreținere sau videocadepun mărturii „binevoitoare", ca
judiciare, Din practica judiciară
efortul său in ra~port direct cu can
sete și reprezintă doar un mijloc de
să nu spunem altfel, in sprijinul
rezultă
că
un
rol
important in pretitatea și calitatea efortului său. Așa
distracție necostisitor ; de asemenea,
cercetaților. O colegă de servi
venirea și combaterea acumulării de
este și așa trebuie să fie !
date fiind condițiile existente azi în
ciu știe că „mobila din camera
bunuri pe căi ilicite au cadrele cu
Iată insă că nu așa se întîmplă
tara noastră, cînd se caută crearea
copilului a fost cumpărată de
atribuții de conducere din unitățile
întotdeauna.
unui timp liber, faptul că fiul cercemama cercetatei pentru că ei nu mai
socialiste, cei care se cuvine să cu
I. C. este asistent medical la o
taților (elev Ja o școală de ospătari
aveau posibilități materiale plătind
noască cel mai bine situația mate
unitate sanitară din Capitală. Nu a
— n.n.) se distrează jucind biliard
rate la apartament". O nepoată de
rială
a angajaților. In continuare,
putut justifica proveniența modestei
nu înseamnă că cercetații și-au mo
clară că a spirit, prin 1970, vreme
atit
comisiile de cercetare, cît și in
sume de... 825 600 de lei ; avea două
dificat standardul de viață"). Cu
de un an. veniturile familiei, plăstanțele judecătorești au obligația de
apartamente, un autoturism „ARO",
biliard sau fără biliard. V. T.. azi
tindu-le pentru găzduire 1 000 de Iei
a manifesta un rol activ in eluci
alte bunuri și. acasă, bani alhi pen
in vîrstă de 44 de șmi, deci după
pe lună — numai că în acel timp
darea completă a cazurilor prin ve
tru zile negre. 411 000 lei. Acum are
vreo două decenii de muncă, a ago
retribuția ei lunară era de... 900 de
rificarea minuțioasă a susținerilor
doar zile negre, banii și bunurile au
nisit în afara vilei din București
Iei. Un pensionar, om la vreo 70 de
celor cercetați, a tuturor probelor,
trecut 'in proprietatea statului. Cît
alte bunuri a căror proveniență. nu
ani, declară că l-a împrumutat pe
in scopul stabilirii adevărului. Orga
credeți că a strîns din „garoafe șl
o poate justifica prin venituri rezul
T.. „fiind prieteni", cu 25 000 lei,
nele judiciare trebuie să manifeste
tate din muncă in valoare de circa
fără dobîndă, care urmează să-i
tubiroze" B. I.. florăreasă ? 672 800
în continuare o exigentă sporită, să
o jumătate de milion de Iei. Profe
fie restituiți peste... 10 ani. Un alt
lei ; au trecut în proprietatea statu
dea dovadă de intransigentă in apli
sia soților T. : el ospătar, ea asis
pensionar declară că l-a împrumutat
.
lui bijuterii în valoare de 110 600 lei;
carea legii, să combată cu hotărirs
tentă medicală. De fapt, pe adeve
fără chitanță cu 36 000 lei ca recu
restul de 562 200 i-a depus, fără să
orice tendință de înavuțire pe seama
rințele aflătoare la dosar, eliberate
noștință pentru faptul că !-a . îngri
clipească. într-o zi. Un vulcanlzator,
societății sau pe seama muncii
de unitățile unde a lucrat, găsim
jit exemplar soția : numai că
altora.
M. G., avea un apartament în Bucu
următoarele calități : ospătar, bar
soția pensionarului era la rîndul
man, recepționer, magaziner, resei pensionară de 15 ani.
Georae-Radu CHIROViCl
rești, altul la Sinaia, un „Ford Capri",
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RECOLTAREA-ÎN STADIUL FINAL

TRANSPORTUL $1 DEPOZITAREA PRODUCȚIEI
- PE PRML PIAN!
DIN SUPRAFEȚELE CULTIVATE AU FOST RECOLTATE:

-96 la sută-PORUMBUL
-99 la sută-SOIA

-98 la sută-CARTOFII
-66 la sută-SFECLA DE ZAHĂR

Cantitățile depozitate zilnic au crescut, călărași, Peste tot porumbul trebuie
fiindcă a „crescut" și organizarea
conservat și păstrat in cele mai bune condiții!

timiș.

Anul acesta, unitățile agricole din
județul Timiș. în condițiile obținerii
unei recolte mari de porumb, au în
cheiat recoltarea mult mai repede
față de anii trecuți. Un timp insă,
transportul producției din cimp și
livrarea produselor au intirziat. ceea
ce a determinat apariția unui deca
laj apreciabil între cantitățile de po
rumb recoltate și cele transportate
la centrele unice. Punerea la adă
post a recoltei în cel mai scurt timp
a constituit obiectul unei analize
profunde și eficiente efectuate de
comitetul județean de partid, soldate
cu adoptarea unor măsuri de natură
să asigure grăbirea transportului și
depozitarea in cele mai bune con
diții a producției de porumb și de
alte produse. Astfel, prin folosirea
tuturor atelajelor din unitățile agri
cole $1 concentrarea unui număr
sporit de camioane din diferite uni
tăți economice, capacitatea zilnică
de transport la porumb și sfeclă de
zahăr a crescut la 53 000 tone, aceas
ta și ca urmare a faptului că indi
cele de utilizare a acestora a cres
cut de la 2 la 3,5 curse pe zi. Ca
urmare a acestor măsuri, numeroase
unități agricole au recoltat și livrat
întreaga cantitate de porumb. I.A.S.
Teremia Mare, care a realizat cite
14 500 kg porumb știuleți Ia hectar,
a transportat și livrat la F.N.C., in
timp record. întreaga producție reali
zată. De asemenea, au încheiat trans
portul porumbului din cimp în cen
trele unice de depozitare și coopera
tivele agricole Dumbrăvița. Ghiroda,
Voiteni și altele.
Ne aflăm la baza de recepție unde
livrează
produsele
cooperativele
agricole din zona Variaș. In curtea
bazei, din camioane și tractoare cu
remorci, porumbul este descărcat,
iar benzile rulante îl transportă în
pătule. Baza de recepție coordo
nează de fapt întreaga activitate a
centrului unic de păstrare a porum
bului. „Noi întocmim buletinul de
cintărire și analiză a intregii pro
ducții realizate în cele trei coopera
tive agricole — Variaș, Gelu și Sinpet.ru Mic — ne spune tovarășa Mărioara Bloju. șeful bazei. Răspundem
de tot porumbul ce se depozitează
pe destinații : fondul de stat. F.N.C.
și cel destinat retribuirii in natură a
cooperatorilor'1. Urmărim cum este
depozitat porumbul care provine de
la cooperativa agricolă Variaș. El
este cintărit cu exactitate și așezat
in pătule. La cîntar tocmai se des
cărca o căruță. în fiecare zi. coope
rativa agricolă a transportat cite
400 tone, dar in cimp mai există
cantități apreciabile de porumb și de
aceea activitatea nu încetează nici
o clipă. Ne atrage atenția o vînturătoare la care lucrau cîțiva oameni.
„Porumbul este atit de uscat incit se
mai desprind boabe de pe știuleți —
ne spune președintele cooperativei
agricole, tovarășul Lazar Zveici. De
aceea, locurile din cimp unde po

cluj:

rumbul a fost adunat in grămezi
sint măturate, iar bdabele strinse le
dăm prin vinturătoare. Numai pe
această cale recuperăm o cantitate
destul de mare de porumb". Iată o
treabă gospodărească.
Am arătat la început că a crescut
indicele de utilizare a mijloaoelor de
transport care efectuează acum un
număr sporit de curse. Totuși, pe an
samblul județului mai este de trans
portat circa 20 la sută din cantitatea
de porumb obținută. Este necesar
ca in aceste zile toate mijloacele de
transport să fie folosite din plin,
pentru a fi pusă la adăpost întreaga
recoltă. Or, unele din acestea sint
utilizate la alte lucrări. Chiar la
baza de recepție unde livrează pro
dusele unitățile agricole din zona
Variaș, unele utilaje pențru încărcat
erau folosite la lucrări de construc
ții. De asemenea, unele baze de re
cepție nu au fost dotate cu utilaje
adecvate care să asigure descăr
carea operativă, ceea ce duce la
staționarea, uneori îndelungată, a
mijloacelor de transport.
Investigațiile întreprinse în unită
țile agricole din județul Timiș ates
tă că modul in care sînt aplicate
măsurile întreprinse de comitetul
județean de partid pentru intensifi
carea transportului constituie o ga
ranție că întreaga recoltă va fi pusă
în timp scurt la adăpost.

Ioan HERTBG
Cezar IOANA

Faptul că în județul Călătași pes
te 60 la sută din producția de po
rumb recoltat pinâ acum se află
încă in cimp. că strîngerea sfeclei
de zahăr și a legumelor a atins ni
velul maxim pune cu cea mai mare
acuitate
problema
intensificării
transportului și depozitării produc
ției. Cum se procedează pentru a se
face față acestui volum mare de
lucrări ? ..Prioritate au legumele pe
care trebuie să Ie scoatem din
cimp in cel mult trei zile, iar. po
rumbul să-l depozităm in maximum
10 zile — ne spune tovarășul ingi
ner Nicolae Zainea, secretar al co
mitetului județean de partid. Avem
o singură soluție : reducerea dis
tanțelor de transport și organizarea
in așa fel a încărcării și descărcării
produselor incit să se efectueze cu
fiecare camion și remorcă cel puțin
patru drumuri zilnic. Sintem orga
nizați pentru această importantă lu
crare avind 40 de unități perma
nențe de depozitare, 110 centre uni
ce in spațiile cooperativelor agri
cole și I.A.S. și 120 de depozite
provizorii în cîmp“.
Iată cum se procedează în con
siliul unic Cuza Vodă. „Ziua trans
portăm porumbul depănușat direct la
bazele de recepție, iar noaptea pe
pistele betonate și în centrele unice
amenajate ’în cîmp" — ne spune
Elena Mițu, președintele consiliu
lui. Folosind acest procedeu. în 4—5

zile întreaga cantitate de porumb
aflată în cimp in acest consiliu va
fi pusă la adăpost. De menționat că
in acest consiliu unic există o aso
ciație de cultivat legume pe 1 500
hectare, unde sint mari cantități de
produse in cimp. Și aici se simte
din plin sprijinul acordat de co
mandamentul județean al agricultu
rii prin asigurarea cu mii de elevi
și oameni ai muncii din municipiu
atit la recoltat, cit. și la incărcărea
mijloacelor de transport. De aseme
nea, recoltarea și transportul sfe
clei de zahăr se desfășoară aici con
form graficelor întocmite cu fabrica
de zahăr din Călărași, astfel incit ce
timp nu există nici o tonă de sfeclă.
Pentru buna păstrare a porumbu
lui in cimp, in depozite provizorii,
este necesară asigurarea unor con
diții obligatorii. Porumbul trebuie
așezat pe pat de coceni, iar grăme
zile să fie împrejmuite cu rigole
pentru scurgerea apei in caz de
ploaie. De asemenea, trebuie să se
asigure tot ce este necesar pentru
protejarea lui in caz de intemperii.
Așa am văzut că se procedează la
cooperativele agricole din Gurbănești, Dor Mărunt, Grădiștea, Valea
Argovei. Rasa și I.A.S. Drumu Sub
țire, unde există intr-adevăr garan
ția că producția de porumb depozi
tată provizoriu In cimp, după teh
nologia cunoscută de conservare,
poațe fi păstrată în cele mai bune
condiții, fără nici un pericol de
depreciere.
în contrast cu răspunderea mani
festată în marea majoritate a uni
tăților agricole pe care le-am stră
bătut la I.A.S. Sărulești, 6 000 tone
de porumb sînt „depozitate" direct
pe pămînt în mai bine de 30 de
grămezi răspîndite pe tot teritoriul
unității care se întinde pe mai bine
de 40 kilometri. In aceste condiții,
porumbul nu poate fi bine păstrat,
existind pericolul deprecierii în ca
zul înrăutățirii vremii.
De-a lungul raidului nostru am
constatat o afluență 'redusă a mij
loacelor de transport la unele baze
de recepție. Și aceasta din cauză că
se staționează uneori și peste două
ore la încărcat în cimp. Așa se intimplă în mod deosebit la coopera
tivele agricole unde această lucrare
se efectuează de obicei manual, ca
la C.A.P. Dragoș Vodă, unde po
rumbul este așezat direct pe pămint. in grămezi mici, la 3—4 metri
distanță, ceea ce îngreuiază foarte
mult încărcarea lui. Rezultă că pen
tru intensificarea transportului este
nevoie de o mai mare mobilizare de
forțe la încărcarea și descărcarea
producției.

Ritm înalt la transportul și depozitarea porumbului in consiliul agroindustrial
Cârpiniș, județul Timiș

Lucian CIUBOTARU
Mihail DUMITRESCU

Multe mijloace, dar mai ales grija IAȘI: De ce la unii repede, iar la alții
de a le folosi din plin
in ritm de melc?

Concomitent eu măsurile luate de
comandamentul agricol județean
pentru încheierea grabnică a recol
tării. în județul Cluj s-a intensifi
cat mult și transportul produselor
agricole din cimp la bazele de re
cepție. în toate consiliile agroin
dustriale au fost suplimentate capa
citățile de transport, s-au luat mă
suri pentru mai buna organizare a
muncii în cimp, la încărcare și la
bazele de depozitare pentru descăr
care. asigunnd astfel o cit mai bună
utilizare a autocamioanelor și celor
lalte mijloace de transport. Toate
acestea au făcut ca in ultimele zile
in majoritatea consiliilor să se trans
porte o cantitate de două ori mai
mare de produse agricole din cimp
față de perioada dinainte. Din con
siliile agroindustriale Dej. Gilău,
Huedin s-a transportat întreaga can
titate de porumb recoltată. Ingine
rul Anton Tăpălagă, director adjunct
al direcției agricole județene, ne spu
nea că sint repartizate consiliilor
agroindustriale care au cantități mai
mari de produse in cimp mijloace
de transport suficiente, acestea fi
ind organizate in coloane. în consi

liul agroindustrial Apahida. de exemplu, in ziua de 9 octombrie s-a
lucrat la transportat cu 27 autoca
mioane cu remorci de la I.T.A. și cu
mijloacele și atelajele unităților agrieole, iar a doua zi au mai fost
trimise în ajutor alte 10 autocami
oane.
Pentru a asigura o cit mai bună
folosire a mijloacelor de transport,
în consiliul agroindustrial Cimpia
Turzii s-a stabilit ca porumbul cu
les să fie scos la marginea tarlale
lor cu atelaje și, pe măsură ce se
string cantități mai mari, să fie tri
mise autocamioane cu remorci care
sint încărcate mecanizat, reducindu-se astfel staționarea în cimp a
acestora și consumul de carburanți.
In acest mod se realizează, in me
die pe zi, pină la 3 curse. Acum, un
număr mai mare de mijloace de trans
port. au fost dirijate la cooperati
vele agricole Ceanu Mare și Urca,
din consiliul Cimpia Turzii. precum
și în unitățile din consiliile Iclod,
Cășeiu, Cluj, Mihai Viteazu, unde in
cimp se află încă cantități mari de
porumb. (Marin Oprea).

în județul Iași, transportul porum
bului. cu toate că s-a intensificat,
trebuie să fie mult urgentat in con
tinuare. Și iată de ce. Sint multe
unități agricole unde organizarea
transportului este bine pusă la
punct. La cooperativa agricolă de
producție Cîrjoaia. spre exemplu, li
vrarea porumbului la fondul de stat
s-a încheiat, ca și a celui destinat
fondului de furaje. Lucrindu-se la.
fel. bine organizat, și cu forțe spo
rite. și la cooperativele agricole din
Chișcăreni și Holboca s-au încheiat
livrările la fondul de stat, prevede
rile fiind depășite substanțiali.
în schimb, la C.A.P. Costești. din
1 109 tone planificate pentru fondul
de stat nu s-au livrat pină acum
(10 octombrie) decit 448 tone, la
C.A.P. Coarnele Caprei, deși are
creată o bază volantă chiar in in
cinta unității, nu s-au transportat
decit 435 tone din 3103 tone, la
C.A.P. Mogoșești — Iași — 841 tone
din totalul de 3125 tone. Si exem

plele care arată că transportul po
rumbului este rămas în urmă pot
continua și cu alte unități, cum sint
cele din Erbiceni. Perieni. Brăiești,
Grozești și Bohotin. Cauza nu este
alta decit aceea că mijloacele de
transport nu sint însoțite și de echi
pe de cooperatori, care să le încarce
și să le descarce cit mal repede,
încit fiecare mijloc mecanizat și ate
laj in parte să poată efectua cit mai
multe curse pe zi. Cu deosebire se
impun organizate mai bine forțele
la incărcare-descărcare și. mai ales,
antrenați mai multi cooperatori la
aceste operații in unitățile agricole
din consiliile agroindustriale Răducăneni. Popricani. Scinteia. precum
și in cele din consiliile Mircești și
Valea Seacă, unde, cu atit mai mult
că maturizarea porumbului in aceas
tă zonă s-a făcut mai tirziu. se im
pune ca transportul și depozitarea
acestuia să fie mult intensificate.
(Manole Corcaci).

MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
OAMENI
t
LUCRĂTORI DIN SECTORUL TRANSPORTURILOR!
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Folosiți din plin timpul de lucru, ziua și noap
tea, utilizați cu maxim randament toate mijloacele
pentru a urgenta transportul și depozitarea în cele
mai bune condiții a întregii producții!
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Cimp larg de aplicare a noului
în toate sectoarele economiei!
„Dosarul" fontelor nodulare in răspunsuri și acțiuni

Pentru tăierea „nodului gordian11 - în acțiune pîrghia forte
a repartizării resurselor
în răspunsul trimis redacției de
COMITETUL DE STAT AL PLANI
FICĂRII se arată că 'problemele
prezentate in articolele din „Scin
teia" sint reale, iar factorii interesați
vor trebui să întreprindă măsuri in
vederea eliminării greutăților exis
tente in prezent. „în acest sens —
se precizează — Comitetul de Stat
al Planificării a inițiat unele măsuri,
împreună cu ministerele interesate,
asupra modului de soluționare a sar
cinilor care le revin in acest dome
niu. Astfel. împreună cu Ministerul
Industriei de Utilaj Greu am luat
măsura ca Institutul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru sectoare calde. în colaborare
cu Ministerul Industriei Metalurgice,
Ministerul Aprovizionării Tehnico-,
Materiale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe și Comitetul de
Stat pentru Prețuri, să analizeze Ș>
să propună soluții care să conducă
la obținerea de piese turnate din
fontă cu grafit nodular Ia un preț
mai mic decit al celor turnate din
oțel, pentru ca și pe această cale
să poată fi extins nomenclatorul de
piese turnate din această fontă. în
perioada următoare, la definitivarea
lucrărilor de plan pentru anul 1987
se va urmări ca cele trei ministere
constructoare de mașini să crească
volumul de piese care vor fi reali
zate din acest tip de fontă, in care
scop prin plan se va preciza, pe
lingă cantitatea anuală de -piese tur
nate din fontă, și volumul celor ce
se vor realiza din fontă cu grafit
nodular”.
Un răspuns clar, la obiect, angajant a primit redacția din partea

conducerii MINISTERULUI APRO
VIZIONĂRII TEHMCO-MATERIALE ȘI CONTROLULUI GOSPODĂ
RIRII FONDURILOR FIXE.
„Analizele competente efectuate de
ziarul „Scinteia" in problema sus
menționată sistematizează principa
lele aspecte și măsuri necesare pen
tru extinderea folosirii fontei cu
grafit nodular și constituie un aport
deosebit de util la promovarea in
consum a unui material eficient,
care conduce la economii de metal,
energie, combustibil, feroaliaje".
în continuare. în scrisoare se
arată că a fost întocmit un program
dc aplicare a soluției de producere
a fontei cu grafit nodular, „dintr-un
singur cald" la întreprinderea „Republica“-Reghin, întreprinderea de
autocamioane și întreprinderea de
tractoare din Brașov. întreprinderea
de autoturisme Pitești. „Progresul"Brăila. „Unio“-Satu Mare; De ase
menea. a fost organizată aprovizio
narea cu fier vechi de calitate co
respunzătoare. S-a examinat la Com
binatul siderurgic Galați posibilita
tea producerii dc fontă de înaltă pu
ritate in convertizor din fontă albă
de furnal, în scopul unei extinderi
substanțiale a producției în perspec
tivă (circa 10 la sută din total piese
turnate, față de 3 la sută în pre
zent). Problema este în curs de re
zolvare.
„în baza celor semnalate în arti
colele apărute în „Scinteia", in
programul de activitate al ministe
rului sînt prevăzute măsuri în con
tinuare, dintre care amintim : extin
derea producției de fontă cu grafit
nodular in principalele intreprinderi

consumatoare în vederea producerii
pieselor dintr-un singur cald (in
principal, la întreprinderile „MetalurgiCa“-Buzău. turnătoria din Rm.
Sărat, întreprinderea de piese tur
nate Cîmpina. întreprinderea de
tractoare și mașini agricole Craiova,
întreprinderea de construcții de ma
șini Reșița, „23 August“-București,
,.Hidromecanica“-Brașov. „Aversa"București) ; prevederea prin pl nul
normelor de consum a înlocuirii
unor piese turnate din oțel aliat cu
fontă cu grafit nodular ; nominali
zarea, împreună cu Comitetul de
Stat a! Planificării. în planul de
producție pe anul 1987 a cantităților
minime de piese turnate din fontă
cu grafit nodular și diminuarea co
respunzătoare a producției de oțeluri
aliate ; asigurarea livrării de fier
vechi corespunzător calitativ pentru
producerea pieselor din fontă cu
grafit nodular și nominalizarea in
planul dei livrări, de materiale fefolosibile a acestor cantități : organi
zarea, împreună cu Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie,
Comitetul de Stat al Planificării, mi
nisterele de ramură și institutul de
profil pentru sectoare calde, in tri
mestrul IV 1986, a unei consfătuiri
cu utilizatorii de piese turnate din
fontă cu grafit nodular și cu proiectanții de utilaje în vederea extinde
rii domeniilor de folosință ; la do
cumentațiile ce se prezintă comisiei
de avizare a oțelurilor aliate, se va
recomanda peste lot. unde este tehnic
posibil, înlocuirea unor oțeluri alia
te cu fontă cu grafit nodular.
împreună cu Comitetul de Stat al
Planificării vom urmări in continua
re rezolvarea problemelor din acest
domeniu ce intră în atribuțiile mi
nisterului nostru".

0 cale sigură : revederea proiectelor de execuție
în scrisoarea semnată de dr. ing.
Carol Manițiu. director general al
INSTITUTULUI CENTRAL PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI
(I.C.C.M.). se spune : „Colectivul de
conducere al institutului a analizat
cu multă atentie conținutul artico
lelor respective și este convins de
justețea și fundamentarea constată
rilor.
evaluărilor.
interpretărilor
critice si a căilor de acționare subli
niate de autori. Problema pieselor
turnate din fontă cu grafit nodular
privește. pe lingă întreprinderile
din cadrul celor trei ministere con
structoare de mașini, și foarte multe
alte întreprinderi. începind cu cele
cu profil metalurgic și cele în care
se toarnă piese de schimb din subordinea celorlalte ministere și orga
ne centrale. încheind cu unitățile
cooperației meșteșugărești care au
ateliere de turnat fontă. Este cu
totul necorespunzător faptul că în
tara noastră, după o experiență
practică îndelungată, doar 3 la sută
din piesele turnate din fontă să fie
realizate din fontă cu grafit nodular.
Avind în vedere importanța eco
nomică și tehnică a problemei res
pectivi. apreciem că este necesar să
se treacă Ia măsuri practice la ni
velul unităților industriale dotate cu
turnătorii de fontă, iar acțiunea de
îndrumare și sprijin pe plan națio
nal să se coordoneze de către Co
mitetul de Stat al Planificării și
Ministerul Aprovizionării, care tre
buie să reglementeze problemele de
ordin financiar și organizatoric și să
stabilească prin ministerele coordo
natoare sarcini concrete pe fiecare
unitate productivă, astfel ca în ur
mătorii 2—3 ani să se recupereze
răminerea in urmă in ceea ce pri
vește turnarea și folosirea pieselor
din fonte cu grafit nodular.

Institutul nostru. în colaborare cu
I.C.S.I.T.P.S.C.M.. va întreprinde o
acțiune de reactualizare a preocu
părilor de utilizare pe scară mai
largă la proiectarea produselor de
serie (autovehicule, tractoare, ma
șini agricole, autoturisme, industria
navală) a fontelor cu grafit nodu
lar".
,
Mulțumind pentru aprecierile la
adresa articolului, considerăm că for
mularea referitoare la măsurile pe
care le va întreprinde institutul ca
fiind generală, abstractă. Cum, in
ce mod va obliga proiectanții să
renunțe la a ignora acest valoros
material ? Punem această întrebare
pentru că, iată, a trecut o vreme de
la primirea scrisorii și. din ceea ce
am reușit să aflăm, practic nu s-a
trecut la revederea proiectelor de
construcție și a tehnologiilor de exe
cuție a produselor, măsură amintită
de scrisoarea menționată.
Dintre cele trei ministere con
structoare de mașini cărora — în te
meiul Legii presei — li s-a solicitat
expres să-și exprime punctul» de
vedere In legătură cu problemele
ridicate și să prezinte măsurile pe
care consideră necesar să le adopte,
a răspuns numai MINISTERUL IN
DUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR de
MAȘINI, direcția tehnică. Iată cîteva pasaje din această scrisoare :
„Extinderea procedeului nu de
pinde de turnătorii, ele executind
piesele la comandă. Cei care pot
hotări creșterea producției de piese
din fontă cu grafit nodular sint
proiectanții de utilaje și mașini. în
cadrul ministerului nostru a existat
o preocupare deosebită în acest sens
și institutele noastre de proiectare
au avut sarcina ca in programele
anuale de modernizare a produselor
să prevadă, acolo unde este posibil.

înlocuirea pieselor din oțel sau din
fontă aliată cu piese din fontă cu
grafit nodular. Ca urmare a acestei
acțiuni, am ajuns să realizăm peste
70 la sută din producția de fontă cu
grafit nodular din țară. Considerăm
insă că nu am epuizat toate măsu
rile pe care va trebui să le luăm
in vederea extinderii acestui pro
cedeu".
Dar ce reprezintă 70 Ia sută din
putina, foarte puțina cantitate da
fontă cu grafit nodular care se fa
brică in tară ? Cu totul sub posibi
lități și necesități. De aceea și mă
surile care trebuie luate sint încă
departe de a fi epuizate...
Ce se va întreprinde practic ?
„Concluziile articolelor publicat»
în „Scinteia" — se spune în conti
nuare — considerăm că sint reale
și deosebit de valoroase. Ele vor
constitui pentru Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini o bază
de plecare pentru programele caro
Ie vom intocmi cu proiectanții de
produse, în cadrul acțiunilor de mo
dernizare a fabricației, pentru a
extinde și mai mult utilizarea fontei
cu grafit nodular. în prezent se fac
intervențiile necesare pentru a ni se
repartiza fierul vechi de o anumită
calitate, pentru a se trece curent la
procedeul de elaborare dintr-o sin
gură turnare".
Așteptăm în continuare răspun
suri. în conformitate cu legea, de
la MINISTERUL INDUSTRIEI DE
UTILAJ GREU și MINISTERUL
INDUSTRIEI ELECTROTEHNICE.
Cum de Ia publicarea articolelor
amintite la început a trecut mai
multă vreme, din răspunsurile res
pective vom afla desigur și efectele
obținute deja in urma aplicării mă
surilor întreprinse în vederea ex
tinderii pe scară largă a utilizării
fontelor cu grafit nodular.

Un punct de vedere subînțeles: nereceplivitatea Ia critică
Un răspuns scurt am primit de la
conducerea I.C.S.I.T.P.S.C.M. Bucu
rești. Amintim că specialiștii acestui
institut au avut o contribuție impor
tantă la punerea la punct a unei teh
nologii eficiente de elaborare „dintr-un cald" a fontei cu grafit nodu
lar. Tehnologie care — aflăm din
scrisoarea amintită — se aplică insă
într-o singură unitate, întreprinde
rea de autocamioane din Brașov.
Pentru extinderea utilizării acestei
tehnologii se impune asigurarea
cantităților de fier vechi, se-

lecționat, întrucît în economie
există resurse suficiente de acest fel.
Totodată, directorul institutului se
arată de acord cu primele două
articole din ciclul amintit (nota red :
în care se prezintă avantajele ma
terialului in discuție și tennologia
de elaborare a fontelor nodulare,
realizată cu sprijinul institutului),
dar afirmă că în legătură cu cel
de-al treilea articol, conducerea in
stitutului ar avea un alt punct de
vedere. Care anume ? Nu se preci
zează. Concret. în ancheta „Scinteii",
un factor de răspundere din Corni-

tetul de Stat pentru Prețuri relata
că. printr-o adresă oficială, s-a ce
rut I.C.S.I.T.P.S.C.M., ca organ tehnic
de specialitate, să pregătească ele
mente concrete de fundamentare a
propunerilor de prețuri la fontele
cu grafit nodular și la citeva din
materialele din care aceasta se fa
brică, dar că institutul respectiv n-a
dat curs acestei invitații.
Ar fi fost de dorit să aflăm de
ce conducerea I.C.S.I.T.P.S.C.M. a
ignorat adresa primită și mai ales
ce s-a întreprins concret pentru re
zolvarea problemei respective.

La obiect despre răspunderile... altora
într-un răspuns întocmit de ing.
I. Roșculeț, semnat de ing. C.
Avram, șef de laborator, și văzut de
ing. C. Dragomir. director adjunct
științific, de la .INSTITUTUL DE
CERCETĂRI METALURGICE —
f.C.E.M.-București, după ce se trec
în revistă tehnologiile existente pen
tru elaborarea fontelor cu grafit
nodular prezentate și in articolele
din „Scinteia". se trage concluzia
că sint necesare a fi rezolvate unele
probleme, intre care specificarea de
către fiecare minister a intregii
game sortimentale, atit cantitativ,
cit si calitativ, de piese care se pot
realiza din acest material, in scopul
stabilirii cu precizie a sorturilor și
cantităților de fontă specială și fon
tă de inaltă puritate, care vor con
stitui materia primă pentru această
producție. în baza acestor date se
vor putea stabili cele mai eficiente
tehnologii, precum și oportunitatea
rezolvării „pe cale metalurgică" a
fabricației de fonte de inaltă purita
te prin proiectarea și construirea
unei unități de producție corespun
zătoare. Cu aceasta nu am aflat
insă nimic nou. Și ar fi interesant
de știut, bunăoară, dacă s-a hotărit
cineva — și. de ce nu. chiar Insti
tutul de cercetări metalurgice — să
facă acest studiu de eficientă, de
oportunitate.
Pe un spațiu amplu, ing. I. Suciu.
director adjunct la direcția tehnică
a MINISTERULUI INDUSTRIEI
METALURGICE, după ce se referă

l

la rezultatele obținute și Ia măsprile
ce se vor lua in continuare pentru
extinderea folosirii in unitățile me
talurgiei a fontei cu grafit nodular,
face un adevărat slalâm de argu
mente pentru a evita un răspuns
direct la întrebarea clar pusă in ar
ticolele publicate in „Scinteia", și anu
me : „Ce intenționează să întreprin
dă Ministerul Industriei Metalurgice
pentru rezolvarea de fond — pe cale
metalurgică — a fabricației fontei de
înaltă puritate? Pină la urmă, pro
blema respectivă a fost totuși atinsă,
dar se încearcă ricoșarea rezolvării;
punindu-se o serie de condiții de
ordin tehnic. Or. cea mai mare parte
din aceste condiții ar trebui create
chiar de către forțele tehnice din
cercetare, proiectare și producție ale
Ministerului Industriei Metalurgice,
in colaborare cu unitățile de profil
din construcția de mașini. în final,
scopul unor asemenea justificări și
condiționări devine limpede : se re
comandă unităților constructoare de

mașini să meargă mâi departe pe
tehnologia „dintr-un cald", pe care
ele insele și-au pus-o la punct.
Din cele relatate pină acum se
desprinde ideea că deși toți factorii
de răspundere care au semnat Scri
sorile adresate „Scinteii" recunosc
importanta problemei în discuție,
cind e vorba să se treacă efectiv la
măsuri concrete se manifestă tendin
ța de a privi lucrurile îngust, depar
tamental. încercîndu-se a se pasa
altora răspunderea soluționării. S-a
dovedit și de această dată că nu im
pedimente de ordin tehnic au deter
minat insuficienta utilizare a fonte
lor cu grafit nodular, ci cauze de
ordin subiectiv, care țin de organi
zarea activității, de unirea eforturi
lor tuturor și de stabilirea unor răs
punderi precise pentru fiecare. Cine
ar trebui să elimine aceste cauze și
„să ia taurul de coarne" ? Fără în
doială. organele centrale de sinteză.
Să le dăm cuvintul.

Așa cum >e desprinde din punctele de vedere exprimate de factori
de răspundere din Comitetul de Stat al Planificării ți Ministerul Apro
vizionării, semnalul critic din „Scinteia" a avut efectul scontat, problema
extinderii utilizării fontelor cu grafit nodular intrind pe un făgaș firesc.
După cum subliniam la inceput, rezolvarea acestei probleme de mare
insemnătate pentru economie nu are nicidecum un caracter facultativ,
sarcini concrete in acest sens fiind formulate expres de secretarul ge
neral al partidului.
„Scinteia" iți propune in continuare să urmărească in ce mod prind
viață angajamentele asumate.

Comeliu CARLAN
Vlaicu RADU
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Cred că principala
năzuință care-l în
deamnă pe un om să
devină scriitor esteaceea de a comunica,
de a-și transmite citi
torilor pindirea. viziu
nea despre lume, des
pre realitate, despre
oameni.
Ar fi, de altfel, greu
de presupus că cineva
s-ar apuca si scrie,
supunindu-se
unui
lung și complicat pro
ces de eforturi, de ne
liniști și de îndoieli,
din dorința de a avea
o meserie facilă si
rodnică. Căci puține
sint eforturile mal is
tovitoare decit cele
impuse de creația li
terară, care in afară
de o muncă neîntre
ruptă (dacă nu de re
dactare proprlu-zisă,
cel pufin de gindire si
frămintare) este apă
sată și de necurmate
îndoieli ce-l urmăresc
pe scriitor cind se în
treabă dacă, scriindu-și
cartea, merge pe calea
bună spre realizarea
proiectului existent in
imaginația sa ori -se
indreaptă spre eșec, tn
același timp, chiar și
in epoca noastră, cind
dezvoltarea mijloace
lor de comunicare de
masă a adus un spri
jin' in plus și pentru
cartea de literatură
(adaptări, comentarii,
cronici) și cind, in
contradicție cu o sea
mă de previziuni pe
simiste cu privire la
scăderea ariei de pă
trundere a cârtii in ur
ma largii răspindiri și
atracții a cinematogra
fiei si televiziunii,
producția de carte cu
noaște o creștere im
portantă. scriitorii, cu
rarele excepții ale unor
autori cu succes de
osebit, nu pot fi soco
tiți nicidecum — pe
întreaga arie a lumii
contemporane — avan
tajați din punct de ve
dere financiar.
Mi se pare deci evi
dent că nici facilitatea
scrisului șl nici avan
tajele financiare nu
constituie factori de atracție spre literatură.

Ceea ce acționează în
oameni, care. în pofida
exemplelor descuraja
toare oferite de isto
riile literaturilor si de
sondajele sociologiei
literaturii, simt un în
demn invincibil de a
se dedica unei activi
tăți dificile este ne
voia de a comunica
propria gindire si con
strucția imaginară in
care ea s-a întrupat
unui cerc cit mai larg
de cititori, de a răs
punde la întrebările pe
care — socotește fie
care scriitor — si le
pun, ca si el, numeroși
semeni al săi și cărora,

nu se realizează numai
la nivelul conținutului
operelor literare (deci
a tematicii și a desfă
șurării sale narative),
ci la nivelul superior
și de ansamblu al
structurii artistice a
operei, adica al trans
figurării artistice a
unei gindiri creatoare
asupra unui material
complex de probleme,
teme și idei.
In epoca noastră, di
versificarea modalită
ților eficiente, valo
roase, ale transfigură
rii artistice a realită
ții prezintă o diversi
tate deconcertantă și

turi cu problemele
realității sociale și umane, dar care, exa
minate mai profund,
dezvăluie probleme esențiale ale realității,
condensindu-le in ae
riene traiectorii de
simboluri.
Scriitorii găsesc mo
dalitățile cele mai di
verse pentru a-șt co
munica ' viziunea des
pre lume, gindirea
asupra
problemelor
realității. Dar princi
pala preocupare a adevăraților creatori de
valori trainice este
aceea de a surprinde
in operele lor adevă-

Aceste
răspunderi
ale scriitorului sint
foarte vii în societa
tea noastră, unde in
teresul față de litera
tură se dovedește zi
de zi viu și stăruitor.
Dovada cea mai con
vingătoare a intere
sului larg pentru li
teratură este insuși
faptul că tirajele ce
lor mai reușite opere
literare
se
vădesc
foarte frecvent insufi
ciente pentru marea
sete de lectură a citi
torilor și se epuizează
in citeva zile. Aceas
tă mare audientă este,
fără îndoială, o dova-

Scriitorul si cititorii
—s

speră el, le poate oferi
o mulțumire, o satis
facție și, poate, un
ajutor prin construcția
sa artistică.
Este, cred, mai greu
să se răspundă la în
trebarea : care este
modalitatea cea mai
eficientă de a înfăptui
această misiune de a
comunica un mesaj, pe
care scriitorii și-au
asumat-o,
conștient
sau ba. întotdeauna, și
și-o asumă și in zilele
noastre.
In orice caz, așa cum
a demonstrat întreaga
istorie a - literaturii
universale, marii scri
itori din toate timpu
rile au încercat să
deslușească adevărul
în complexele ipos
taze ale realității, să
contribuie la strădania
de autocunoaștere a
oamenilor, să desci
freze rostul omului
sub nepăsătoarele ste
le, și să-i înțeleagă
menirea in lume, mo
dalitatea de a înfăptui
in viata lui binele si
frumosul. Dar. așa cum
s-a susținut, dacă lite
ratura îndeplinește o
funcție de „mimesis",'
de reflectare a reali
tății, această funcție

fermecătoare. Putem
constata, in primul
rind, că există o mo
dalitate de reflectare
a problemelor lumii
contemporane bazată
pe înglobarea ele
mentelor concrete de
finitorii ale realității
unei anumite societăți
in construcții artistice
pline de imaginație și
de îndrăzneală, cu
frecvente deschideri
spre fantastic (ca in
noul roman latinoamerican), după cum
există o modalitate
pasionată de recon
struirea obiectivă a
realității, din compo
nentele sale esențiale
pentru a-i pune in lu
mină sensurile și ros
turile, tendințele ma
nifestate în direcția
afirmării valorii omu
lui, a dreptului la afirmarea liberă a per
sonalității sale spre
binele societății, sau
cele mergind spre pe
simism și negație a
capacității omului de
a dobîndi fericirea, șl,
iii fine, există opere
literare care sint în
aparență exilate in
fantastic sau in pure
probleme de construc
ție artistică fără legă-

rul șl binele întrupate
prin frumos. Adevărul
constă, fără îndoială,
in înțelegerea realită
ții, in pătrunderea
spre problematica ei
esențială, iar binele
nu se poate manifesta
decit in acțiunea con
cretă a oamenilor, in
lupta lor cu contradic
țiile inevitabile ale
societății și ale pro
priei existențe, rostul
scriitorului fiind des
coperirea lor prin eforturi profunde și
stăruitoare de cunoaș
tere și de interpreta
re. Iar transfigurarea
artistică a descoperi
rilor scriitorului și a
gindirii sale pline de
răspundere se împli
nește in construcția
artistică adecvată, uneori foarte simplă
(să ne gindim doar la
„Bătrinul și marea"
de Hemmingway sau
la „Deșertul tătarilor"
de Dino Buzzati), alte
ori extrem de com
plicată (să ne gindim
doar la „O sută de
ani de singurătate" de
Garcîa Marquez), care
are menirea de a în
trupa in frumos ade
vărul descoperit de
scriitor și năzuința
spre bine.

dă de prețuire ce-i
obligă pe scriitori si
răspundă prin asuma
rea plină de răspun
dere a misiunii de a
crea opere capabile să
satisfacă dorința citi
torilor, de a înțelege
și prin imaginea vie
și concretă a vieții, pe
care o oferă creația li
terară, realitatea com
plicată, plină de con
tradicții și de deschi
deri neașteptate spre
orizonturi noi. în care
trăiește omenirea și —
in ansamblul ei. in di
namica multiplelor in
terdependențe carac
teristice lumii de azi
aflate in profunde
procese de transfor
mare pe toate pla
nurile — societatea
noastră, acum, in pra
gul celui de-al XXIlea veac.
Ca in toate epocile
istoriei, cititorii sint
interesați și azi in
primul rind de modul
cum gîndește scriito
rul problemele lumii
contemporane si ale
vieții lor de fiecare
zi, ce procese și sen
suri mai profunde
deslușește in frămintările realului, ce ori
zonturi de evoluție
spre viitor il preocupă

și cum vede el reali
zarea rosturilor mai
profunde ale schimbă
rilor de ieri și de azi
in viața concretă a
personajelor sale. Dar.
in același timp, putem
constata un viu inte
res pentru evoluția is
torică a poporului
nostru, pentru opere
literare ce concreti
zează in vieți și pro
bleme umane reale
treptele acestei evolu
ții, forțele care au ac
ționat in viața po
porului nostru și frinele ce au încercat
să-i încetinească pro
gresul. Ca autor de ro
mane care dezbat pro
blemele umane care
au apărut in evoluția
istorică a societății
noastre — îndeosebi
cea din zona Tran
silvaniei — am avut
prilejul să constat in
teresul viu al unor
cercuri largi de citi
tori pentru opere nă
zuind spre întruparea
artistică a adevăruri
lor istoriei, căci isto
ria este un proces
necurmat în care s-au
maturizat și s-au plă
mădit chiar proble
mele lumii de azi.
Scriind despre tre
cut sau transfigurind
artistic problematica
prezentului, cred că
se poate constata că
scriitorii români de
azi sint pătrunși de
exemplul marilor ope
re literare care, in li
teratura universală și,
in ansamblul ei. in li
teratura noastră, s-au
străduit să întrupeze
estetic corelațiile mai
profunde ale realită
ții, făurind modele de
umanitate, făcind să
lumineze cu putere o
concepție înaltă des
pre om, și care con
stituie și astăzi, pen
tru milioane de citi
tori din lumea întrea
gă, surse de gindire și
de speranță, lecții
despre complexitatea
și forța ființei uma
ne, despre capacita
tea sa de a se realiza
in deplina sa valoare.

Francisc
PACURARIU

CAVNIC : O nouă casă
de cultură
Orașul Cavnlc este bine cunoscut
pentru rezultatele obținute in dez
voltarea bazei de materii prime
miniere. Mina de aici este prima
unitate de acest fel din tară care
a fost distinsă cu înaltul titlu de
„Erou al Muncii Socialiste". Pe mă
sura rezultatelor economice bune
obținute de oamenii muncii din
oraș, așezarea minerilor din Mun
ții Gutiiulul iși îmbogățește mereu
zestrea edilitară și social-culturală. Din această toamnă, publicul va
avea la dispoziție o nouă casă de
cultură (in fotografie), cu o s^lă
de spectacole de 400 locuri, și alte
dotări. Noua construcție se inte
grează armonios, estetic și funcțio
nal,' atit in peisajul urbanistic a!
așezării, cit și in cel natural, deo
sebit de pitoresc, al acestor locuri.
(Gheorghe Susa)

la

BRA$OV

„Gala de teatru
contemporan46
O manifestare de prestigiu In
cadrul Festivalului național
„Cintarea României", manifes
tare care a intrat deja in tradi
ția teatrală națională, fiind con
siderată totodată un deosebit
eveniment cultural al munici
piului Brașov : „Gala de teatru
contemporan" (care se va des
fășura intre 13—19 octombrie).
Organizată de către Consiliul
Culturii și Educației Socialiste,
Asociația oamenilor de artă din
institutele teatrale și muzicale
și Teatrul dramatic din Brașov,
această amplă suită spectacula
ră, javorizînd un climat de in
tensă și vie dezbatere a actului
artistic, este închinată Anului
Internațional al Păcii, colocviul
său final fiind chiar consacrat
temei : „Teatrul și pacea".
Participanții la actuala ediție,
a Vil-a, mai bogată in titluri
și autori ca oricind pină acum :
douăsprezece teatre din țară, cu
tot atitea spectacole — inspira
te aproape in întregime din
dramaturgia națională.
Iubitorii artei scenice din
Brașov vor putea urmări, așa
dar : Teatrul Național din Cra
iova (cu „Cerul înstelat deasu
pra noastră" de Ecaterina
Oproiu), Teatrul Național din
Cluj-Napoca („Melodie varșoviană" de Leonid Zorin), Tea
trul Mic („Amurgul burghez"
de Romulus Guga), Teatrul
„Ciulești" („Să nu-ți faci pră
vălie cu scară" de Eugen Bar
bu), „Teatrul „Nottara" („Con
curs de împrejurări" de Adrian
Dohotaru), Teatrul dramatic din
Brașov („Arca bunei speranțe" de
I.D. Sirbu), Teatrul dramatic din
Constanța („Acești îngeri triști"
de D. R. Popescu), Teatrul „Al.
Davila" din Pitești („Audiență
la consul" de Ion Brad), Tea
trul „Maria Filotti" din Brăila
(„Pinda" de Ion Bălan), Teatrul
dramatic din Galați („Dulcile
amare bucurii" de Dina Cocea),
Teatrul de stat din Sibiu — sec
ția germană („Valiza cu fluturi"
de Iosif Naghiu), Teatrul ma
ghiar de stat din Sf. Gheorghe
(„Timp și adevăr" de Eugenia
Busuioceanu).
Așadar, opere reprezentative
mai vechi șt creații mai noi,
drame și comedii semnate de
autori importanți și condeie
mai recent afirmate. Așadar,
spectacole de factură diversă,
transfigurate de teatre de pe în
treg cuprinsul țării printr-un
susținut efort conjugat al interpreților, regizorilor și scenogra
filor.
Alături de dezbaterile profe
sionale și de dialogurile cu pu
blicul. deja amintite, vor avea
loc schimburi de experiențe,
intilniri, pe care le-am dori de
asemenea rodnice, cu artiștii
amatori din județul Brașov.
(N. S.).

(Urmare din pag. I)
demolare a restului de
planșeu, execuției nodului
hidrQtehnic etc...
Se lucrează intr-un spa
țiu extrem de, strîns. Uti
lajele au cimp de manevră
„la milimetru". Vuiet, zgo
mot, comenzi — 24 de ore
din 24. Plus tramvaiele,
plus circulația rutieră, pietonală. Evident, pentru cei
care locuiesc prin zonă,
nopțile mai ales nu sint
deloc liniștite. Dar e lim
pede pentru oricine că
noua tinerețe a Dîmbovi
ței. de care vor beneficia
în primul rind și în primul
rind riveranii, se naște cu
efort, cu multă sudoare.
Inconfortul — de la devie
rea circulației și pină la
decibelii în plus — este un
preț mult prea mic față de
ceea ce va fi. Iar cetățe
nii marelui oraș s-au con
vins în acești ani. cu atitea
platforme industriale, car
tiere, metrou, artere de
circulație făurite la supra
față ori in adine, chiar
„lingă" casa lor, că totul
se naște cu muncă și răb
dare. Că în urma construc
torilor OTașul a renăscut
de fiecare dată, și-a mai
adăugat un insemn de ti
nerețe la vîrsta sa trecută
de jumătate de mileniu.
EI AU FOST PRIMII...
Primii — brigada complexă
„Politehnica" — care au
terminat tronsonul dintre
stăvilarul Ciurel și Gro
zăvești. Loc unde — așa
cum se arăta în reportajul
publicat intr-un număr an
terior din „Scînteia" —
avem un „eșantion" al
Dîmboviței Viitorului. Cu
albie nouă, cu luciul curat
de apă, cu apele uzate că
lătorind în spațiile de
beton etanșe, din adine.
Acum, brigada complexă
„Politehnica", condusă de
inginerul Costică Jalbă, se
află în fața unui nou exa
men : execuția tronsonului
de la Grozăvești pină la
Operă. (La nodul hidroteh
nic Grozăvești a intrat in
cea mai fierbinte actuali
tate instalarea echipamen
telor hidromecanice, care
să manevreze uriașa „clapetă", de 28 de metri lă
țime, făurită la Bocșa. în
funcție de debite, ea va
„ridica" ori va „cobori"
căderile de ape. Cascadele

Dîmboviței. Costică Jalbă
aruncă o privire în urmă :
— La tronsonul care
acum e gata am pornit de
Ia capete. Ca minerii, care
taie un tunel. Formațiile
lui Gh. Degeratu și Romeo
Vîlcu s-au întrecut .care să
ajungă mai repede la
punctul de joncțiune. S-a
înaintat cu circa 20 metri
pe zi. $i s-au intîlnit cu
execuția casetei de beton
exact de 8 mai, ziua parti
dului...
— Acum, pe noul tron
son; cu ce ritm zilnic se
înaintează ?
— Cu 24 de metri. Mai

la baraj. Aici îl întîlnim
pe șeful de proiect ing.
Florian Albu.
— Aveți motive să vă
bucurați. Barajul e gata.
— Gata, replică ingine
rul, înseamnă clipa de pro
ducere a energiei. Ori mal
sint incă de montat' utilaje.
— Experiența de aici a
adăugat ceva la experiența
dv. ?
— Destul. Tot proiectînd
și
reproiectînd,
înveți
enorm.
Stăm de vorbă și cu cel
care au făurit lacul care
intră în oraș : ing. Aurel
Mihuț, șeful brigăzii corn-

Dîmbovița
întinerește
repede, deși lucrăm tot
timpul cu „apa în spate",
cum se spune. Dar avem
oameni căliți la greu, care,
pe ploaie ori pe ger. nu
rostesc cuvintele ; „nu se
poate".
Din nou o scurtă fișă
biografică a citorva con
structori : inginerul Costică
Jalbă are in palmares sta
ția Sudului, la metrou. Ca
și echipa de betoniști a lui
Vasile Cheta, lăcătușii Iui
Florea Chiru ori maistrul
Ionel Istuan, de asemenea
cu trecut la metrou. Lor li
se adaugă oameni la fel de
vrednici din echipa de
fierari a lui Ivan Neacșu,
din echipa lui Mitei Flo
rea, din formațiile maistru
lui Ilie Pleșa ori ale ingi
nerului Laurențiu Dima...
Unii mai tineri, alții mai
în vîrstă. Fiecare însă își
va caligrafia cu tonică
mindrie pe cartea de vizită
a profesiei palmaresul de
aici, de pe Dîmbovița bucureșteană.
CONTURURILE
UNUI
NOU LAC... Călătoria „pe
Dîmbovița în sus" ajunge
la Lacul Morii. Albia aces
tuia a intrat adine în oraș.
Iată, la vedere, blocurile
Giuleștilor. ale Cringașilor. Militarilor. Drumul
Taberei. Oprim mai întîi

plexe Lacul Morii, adjunc
tul lui ing. Ion Eftene, co
mandantul Șantierului na
țional al tineretului —
Amelian Filat. Si din spu
sele fiecăruia, din efortu
rile miilor de brigadieri,
din faptele lor de muncă
luminate de flacăra ro
mantismului revoluționar,
din cumulul de forță și
inteligență se conturează
cu claritate ceea ce avem
sub priviri : Lacul Morii.
Cea mai mare acumulare
de apă a Bucureștiului. Loc
unde Dîmbovița se va li
niști. Va iriga. Va da apă
industriei. Va bucura și
odihni. Va trimite de aici,
prin inima Capitalei —
după ce la baraj va pro
duce energie electrică —
apă curată, „apa dulce" de
cîndva. Un imens baraj de
pămint semicircular. Un
baraj de beton pentru
descărcarea apelor. în aval.
Și insula de circa 5 hec
tare. undeva în larg, desti
nată clipelor de agrement
ale locuitorilor Capitalei.
Cuva lacului abia o cu
prinzi cu ochii. Normal.
Are o suprafață de 240 de
hectare.
Pe
drumurile
prăfuite din albia în aș
teptarea apelor încă mai
aleargă CIF-urile (autobetonierele). Ținta lor — taluzurile. uriașului dig-

baraj, unde se așază da
lele care să întîmpine va
lurile. să le domolească.
Copacii răzleți, ridicăturile de pămint au zilele nu
mărate. Vor trebui mutate
barăcile, scoase utilajele.
— Clipa apelor se apro
pie cu repeziciune, spune
Aurel Mihuț. Startul aici
s-a dat în august, anul
trecut. în august,
anul
acesta, Lacul Morii era deja
conturat. Tinerii brigadieri,
ca pretutindeni pe Inarile
șantiere ale patriei unde
își aduc contribuția lor en
tuziastă. și-au făcut cu
prisosință datoria...
în călătoria întreprinsă
pe Dîmbovița în sus, cuvîntul datorie a fost rostit
de nenumărate ori de in
terlocutorii noștri, făurito
rii noului chip al riului.
Și tot ei îl puneau în re
lație directă cu un alt
cuvînt : răspundere. Răs
punderea încredințată de
secretarul
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, din a
cărui inițiativă s-a declan
șat ofensiva de anvergură
de făurire a unui nou des
tin riului, care să confere
un plus de frumusețe Ca
pitalei patriei dragi. Iar
faptul că oamenii de aici
își fac datoria, acționează
cu răspundere, este confir
mat și de aprecierea însuflețitoare dintr-o ședin
ță a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. :
„Secretarul
general
al
partidului a adresat felici
tări muncitorilor, tehnicie
nilor și specialiștilor, pre
cum și președintelui consi
liului de conducere al Con
siliului National al Apelor
pentru modul in care a
•Organizat această impor
tantă lucrare — și a cerut
ca experiența bună acumu
lată in organizarea muncii
pe acest șantier să fie stu
diată și larg aplicată pe
șantierele țării și în alte
domenii de activitate".
înaltă apreciere, care
onorează, dar și angajează
energiile, conștiințele.
în aceste circumstanțe,
datorie și răspundere re
prezintă sigiliul firesc al
muncii și acțiunii consacra
te ctitoriei destinate să
intre și ea în istoria aces
tor decenii — întinerirea
Dîmboviței.
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MESAJUL ClNTECULUI POPULAR Șl RĂSPUNDERILE

INTERPREȚILOR FAȚĂ DE TRANSMITEREA LUI AUTENTICA
Folclorul - reper
de viață, de cultură
și artă
Vă mărturisesc, mă În
cearcă o firească emoție și
cind vorbesc despre cîntecul
popular. Dar atunci cind
urc pe scenă ? Ce altceva
este acest tezaur decit o
definire a ființei noastre
ca neam ? Cum aș putea
atunci socoti exemple de
genul celor amintite în
binevenita suită de comen
tarii publicate pe această
temă in coloanele „Scinteii"
decit o îngrijorătoare, în
scăunare a prostului gust,
o nedorită și criticabilă ab
dicare a interpretului de la
răspunderea sa față de
transmiterea autentică a
cintecului popular in în
tregul său ? Aceste mostre
care alterează moșteniri ce
ne covîrșesc nu pot cu
noaște decit dezaprobarea
oricărui om însetat de fru
mos, de valoare.
Folclorul nostru româ
nesc este reper de viață,
de cultură și de artă.
Bătrîna moșie de Ia stră
buni. Document al unei
istorii milenare. Diversita
tea lui, știe oricine, se des
fășoară in cadrul unei im
presionante unități. Este, de
fapt, dovada cea mai vie
a unei culturi pline de
forță, întemeiată pe o pro
fundă originalitate. îmi
spune acest lucru și iz
vorul veșnic primenitor al
melosului bihorean, cu par
ticularitățile sale perfect
individualizate, de certă
autenticitate și valoare. Ne
asemuita varietate a aces
tui folclor plin de vitalita
te am cunoscut-o din
pruncie in matca mea spi
rituală : valea Crișului
Repede. Acolo unde cîn
tecul are cind volbura to
rentului, cind mlădierea și
susurul șipotului, am trăit
sub zodia datinei, a res
pectării el.
De acolo, din zona mea.
încă nu îndeajuns cerceta
tă etnofolcloric, imi adun
nestematele, o parte dintre
ele înmănunchiate in 8
discuri și diverse culegeri.
Acolo descind cu pioșenie,
cu patimă, cu rîvnă ori de
cite ori am răgazul, in
preajma rapsozilor, a celor
ce au făurit și păstrat ne
întinată limpezimea de
cristal a cintecului popu
lar. A socoti dispărut
folclorul autentic, de va
loare, recurgind la impro
vizări, e ca și cum ai nega
categoric prezența seminței
in pămint, pentru că ochiul
tău nu o mai vede. E o
aleasă bucurie intilnirea cu
izvorul. E tot atit de mare,
și tainică precum si inter
pretarea unui cîntec nou
valoros. Derogările de care
s-a pomenit — fără a fi. de
sigur, singurele — efecte
le ieftine, snobismul deco
rativ dovedesc tocmai lipsa
de aderență la fiorul curat
al artei. Să fi uitat oare
chiar și interpreți cu expe
riență că adevăratele cîntece populare tocmai acolo,
la obîrșie. ne încearcă, ne
împresoară, ne iscodesc ?
Piese de o asemenea fac
tură jenantă mă întristea
ză. înverșunîndu-mă tot
odată în respectul meu
pentru cintecul de mare
prospețime care ne poartă
spre prundul străvechimii
în imensa rotire a vremii
și a vieții. Iată de ce. ca
interpret care de aproape
un sfert de veac slujesc
folclorul bihorean, am de
prins să pun preț pe ceea
ce dă durată creației. Intîlnirea cu publicul socot
că trebuie să fie nu numai
un reînnoit examen profe
sional, ci și o sărbătoare,
o desfătare. Pe scenă tre
buie să urci cu toată în
cărcătura trăirilor, cu sim
plitatea tiparelor tradițio
nale. A cinta este egal cu
a trăi : ne-au dovedit și
Maria Tănase, și Maria Lă-

tărețu, și Ioana Radu, și
Aurelia Fătu Răduțu, deo
potrivă Ion Luican, Ale
xandru Grozuță, Emil Gavriș, ori Dan Moisescu.
Concursurile și emisiuni
le TV dedicate cintecului
popular, manifestările de
gen organizate in județe oferă fără îndoială cadrul
generos cunoașterii și popu
larizării comorilor folcloru
lui nostru, promovării de
noi talente. Desigur, toate
răspund menirii lor atîta
vreme cit exigența e ma
ximă. „Floarea din grădi
nă", Concursul interjudețean „Maria Tănase", emi
siunea „Tezaur folcloric"
sint probe concludente pen
tru lucidul reflex al va
lorii. La Oradea a ajuns
la a X-a ediție „Mîndru-i
cîntecu-n Bihor", un festival-concurs care poate con
stitui o pildă pentru ori
cine înțelege să pună umă
rul la menținerea și trans
miterea celor tnai valoroa
se înfăptuiri artistice ale
geniului popular. îmbucu
rător este repertoriul „de
concurs", alcătuit sever, cu
discernămînt, sub semnul
autenticității. Din păcate
însă nu puțini dintre cei
care trec pragul unor ase
menea competiții uită după
aceea tocmai rigorile care
i-au consacrat, nedetașîndu-se de clișee, făcind ul
terior rabat la calitate și,
mai dăunător, din cîntec
un scop și nu o vocație, o
pasiune. Or, cînd lenea de
investigare, de continuă reprimenire a repertoriului
își face loc, gustul îndo
ielnic, alunecarea spre facil
stau la pîndă. Nu e de mi
rare că, în atare situații, ti
neri soliști, dar nu numai
ei. forțează (culmea e că
găsesc și înțelegere) apari
ția unor discuri improviza

te, prezența în spectacole
cu melodii nespecifice zo
nei. cu Împrumuturi me
lodice nedorite, cu texte
deficitare. Or, tocmai cei
cu mai multă experien
ță trebuie să ofere mo
dele de urmat. între bi
juteriile folclorice difuzate
la radio se strecurau mai
demult și unele lucruri
care nu puteau aspira nici
decum la acest titlu. Con
stat cu satisfacție că acum
situația s-a îmbunătățit.
Pentru interpretul care
se respectă, apărarea cin
tecului popular este o în
datorire de marcă. Efortu
rile se cer însă conjugate.
Mi-a fost dat să asist la
Cluj-Napoca la o dispută
în care directorul casei de
cultură a studenților a cri
ticat, față în față, fără me
najamente, o parte a re
pertoriului (neavizată, de
sigur), ou care un binecu
noscut solist căutase aplauzele. Cred că respecti
vul director nu-și făcuse
decit datoria. Dar oare cîți
directori de așezăminte cul
turale sesizează factorilor
de specialitate astfel de ca
zuri ? De atitudinea și com
petența lor depind multe și,
în primul rînd, respectarea
de către toți a autenticită
ții creației populare. Oare
cota spectacolului nu o ex
primă tocmai cîntecele de
valoare? Nu acestea educă
de la sine și gustul publi
cului pentru valoarea artei
populare ? Intr-un cuvînt,
e nevoie de mai multă în
drumare și control din
partea tuturor factorilor cu
răspundere in acest sector,
pentru o orientare mult
mai activă a repertoriului
interpreților. Repet însă
obligația și garanția dinții
revin cîntărețului. Nu în
totdeauna ceea ce la vizio
nare e admis se întîlnește
și în spectacol. Iar pentru
substituiri — care de
regulă afectează calitatea
spectacolului — sancțiunile
(chiar retragerea atestatu
lui) n-ar trebui ocolite cu
atîta ușurință/ Demnitatea
solistului, soliditatea sa
morală și profesională vi
zează tocmai statutul său
de mesager al artei popu
lare. Și oare ce poate fi
mai nobil decit acest rost ?

Florica UNGUR

Calitatea

și eficiența
îndrumării
Interesul manifestat față
de problemele ridicate in
articolele publicate de zia
rul „Scînteia" este deose
bit din partea celor care,
in cadrul Comitetului ju
dețean de cultură, al Cen
trului de îndrumare a cre
ației populare și al Scolii
populare de artă, au dato
ria să vegheze cu maximă
exigentă asupra purității
acestui nepieritor tezaur al
neamului, care este folclo
rul. Da. sîntem convinși că
punerea în dezbaterea lar
gă a acestei
proble
matici este nu numai nece
sară. dar și deosebit de utilă. Mai întîi pentru că,
deși noi, cei învestiți cu
răspunderi în acest dome
niu, eram avizați, articolele
au atras încă o dată aten
ția. cu o mare încărcătură
de concretețe și răspunde
re, asupra pericolelor care
amenință puritatea izvoru
lui viu al folclorului nos
tru, declanșind. cel puțin
la noi. vii dezbateri la ni
velul factorilor județeni,
dezbateri pe care le vom
extinde la nivelul tuturor
activiștilor noștri culturali.
Apreciem utilitatea și oportunitatea unei atare
problematici a cărei dezba
tere este menită să contri
buie efectiv la crearea și
dezvoltarea unui necesar
curent de opinie, a unei atitudini sănătoase din par

tea largului public față de
abaterile de la exigențele
profesionale și etice ale in
terpretării și prezentării
cintecului popular româ
nesc. de la datoria sacră a
tuturor interpreților de a
păstra si dezvolta această
comoară a noastră de su
flet. Spunem aceasta deoa
rece sîntem convinși că evitarea oricăror abateri nu
este posibilă decit printr-o
unitate deplină între spo
rirea exigenței factorilor
de răspundere și sancțio
narea promptă, fermă a
manifestărilor de acest gen
semnalate direct de audi
toriu. de publicul cel mai
avizat.
In județul nostru nu am
avut abateri grave, de ge
nul celor sesizate, nici din
partea unor formații și in
terpret aflațl .în deplasare
sau turnee, nici din partea
interpreților noștri. Ceea
ce nu înseamnă că nu sîn
tem pe deplin conștienți de
răspunderile care ne revin,
între care și aceea de a îm
bogăți permanent, direct
de la izvor, programele de
cîntece și dansuri prezen
tate publicului de azi. Cum
se știe, organizarea tuturor
manifestărilor este riguros
reglementată de către Con
siliul Culturii și Educației
Socialiste prin norme care
precizează cum trebuie să
acționăm. Deci, primul lu

DOLJ. Sub egida consiliului ju
dețean al educației politice și cul
turii socialiste, în așezămintele de
cultură din județul Dolj se desfă
șoară diverse manifestări politicoideologioe și cultural-artistice. La
casa de cultură a științei și teh
nicii pentru tineret s-a organizat o
foto-expoziție documentară cu ca
racter permanent, care înmănun
chează aspecte din realizările social-economice ale României si ju
dețului Dolj în anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu". Totodată, la
Craiova, in școli și întreprinderi, a
continuat ciclul de acțiuni desti
nate aniversării a 600 de ani de la
înscăunarea voievodului Mircea ce]
Mare. La cluburile muncitorești,
casa de cultură, școli si cămine
culturale, au loc sesiuni de comu
nicări și expoziții dedicate aniver
sării a 2 500 de ani de la prima
atestare documentară a luptelor po
porului geto-dac pentru libertate și
independentă. (Nicolae Băbălău).

tății". La casele de cultură din
Vaslui și Huși a fost susținută ex
punerea „Noile propuneri de pace
și dezarmare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, adresate popoarelor
lumii", iar in școlile generale nr. 5
din Birlad și 8 din Vaslui au fost
prezentate montaje literar-muzicale intitulate „Pace pentru toți
copiii lumii". (Petru Necula).

VASLUI. Anul Internațional al
Păcii este marcat și in județul
Vaslui de numeroase manifestări
cultural-educative. Colectivul mu
zeului „Vasile Pârvan" din Birlad a
organizat, la întreprinderea de rul
menți. simpozionul cu tema „Po
porul român — prezență activă in
istoria lumii, contribuție remarca
bilă la apărarea păcii și la Îmbogă
țirea tezaurului cultural al umani

• în holul cinematografului Lu
ceafărul s-a deschis, sub egida Co
mitetului sindicatului de la Tipo
grafia Satu Mare, expoziția de pic
tură și grafică a tînărului Ștefan
Pereni, lucrător tipograf. (Octav
Grumeza).

CARNET CULTURAL
SATU MARE. La Galeria de artă
din noul centru civic al municipiu
lui a fost vernisată expoziția de
pictură a artistei plastice sătmăre
ne Laura Mandy. Cele 50 de lucrări
prezente in expoziție alcătuiesc o
retrospectivă edificatoare, emoțio
nantă a creației de o viață a artis
tei octogenare.

BOTOȘANI. Secția de propagan
dă a Comitetului județean de partid
Botoșani a inițiat pentru lucrătorii

cru și cel mai la lndemîna
noastră, a tuturor, este res
pectarea întocmai a aces
tor norme care impun vi
zionarea exigentă la dife
rite niveluri și aprobarea
numai pe această bază a
tuturor spectacolelor. Nor
mele prevăd, de asemenea,
si măsurile ce trebuie lua
te in cazul încălcării lor.
In ce ne privește, ne-am
străduit să le respectăm cu
rigurozitate. Nu am admis
in județ spectacole lipsite
de valoare, ci numai ma
nifestări in care intregul
repertoriu să aibă o ca
litate corespunzătoare, pe
măsura frumuseții tezau
rului creației noastre popu
lare. De asemenea, parti
cipăm la spectacole făcind,
atunci cind este cazul, ob
servațiile ce se impun.
Se impune, desigur, un
control mult mai riguros
din partea noastră, a fac
torilor de răspundere, asu
pra tuturor categoriilor de
manifestări, deoarece chiar
dacă asemenea abateri nu
se afirmă in spectacole de
sală cu un larg auditoriu,
ele s-au făcut simțite și
din păcate au proliferat în
cadrul unor manifestări ocazionale : îndeosebi nunți,
programe muzicale din
unele localuri. De aceea
credem
(și acționăm in
acest sens) absolut necesar
să exercităm o îndrumare
și un control mai activ și
asupra activității formații
lor sau interpreților din
județ, ori din județele li
mitrofe în cadrul acestor
manifestări.
Avem o grijă deosebită
și permanentă pentru re
pertoriul și calitatea inter
pretării tuturor formațiilor
și interpreților noștri, con
vinși fiind că acesta este
punctul de pornire esențial
pentru evitarea unor aba
teri, precum cele relatate.
Ne străduim să menținem
la cote superioare activita
tea unor ansambluri presti
gioase care păstrează și
transmit valorile autentice
ale folclorului sălăjan mai
vechi sau mai nou. Forma
ția „Folclorica" a școlii
populare de artă, ansam
blul casei municipale de
cultură din Zalău, ansam
blurile întreprinderii de
armături industriale, al în
treprinderii de conductori
electrici emailați, între
prinderii de țevi din Zalău
sint ansambluri care au
crescut și cresc în spiritul
respectului față de valorile
folclorului nostru, presti
gioși interpreți ca si in
structori pentru noi forma
ții artistice în același sens
orientate. Urmărim perma
nent depistarea și antrena
rea în ampla competiție a
Festivalului național „Cîntarea României" a noi in
terpreți care valorifică tra
dițiile locale, îi îndrumăm
atent, dovadă fiind presti
gioasele premii obținute de
aceștia, atit în cadrul festi
valului, cit și in cadrul
unor alte concursuri și con
fruntări naționale.
O atenție particulară acordăm folclorului nou, lu
cru firesc pentru că trans
formările radicale petrecu
te și în județul Sălaj se re
flectă și în producțiile fol
clorice noi. Aici grija noas
tră se îndreaptă mai ales
spre valorificarea tradiții
lor unui folclor viguros,
specific Sălajului, spre evitarea demersurilor facile
ce nu întrunesc condițiile
estetice cuvenite. Drept do
vadă a faptului că inter
prets noștri au înțeles ceea
ce le cerem este și cîștigarea de locuri meritorii
de către unii dintre ei
cum ar fi : Maria Sabău,
Anuța Gale, Florica Puș
caș, la concursul „Cîntec
nou in Mehedinți", care
promovează, cum se știe,
piesele din folclorul nou ;
precum și ciștigarea de că
tre interprets sălăjeni a
numeroase premii în con
cursuri în care au fost prezenți și cu asemenea pro
ducții folclorice.

Silvia COSMA
președinta Comitetului de
cultură și educație
socialistă al județului
Sălaj

din acest domeniu, pentru oamenii
de artă și cultură și membrii cena
clurilor de creație botoșănene o
dezbatere ideologică pe tema carac
terului militant-revoluționar al ar
tei românești contemporane. Dez
baterea. organizată la casa de cul
tură a sindicatelor Botoșani, a fost
precedată de un „Dialog al artelor":
vernisarea unei expoziții de artă
plastică (lucrări reprezentative din
pinacoteca secției de artă a muzeu
lui județean, tematica fiind opera
de construcție socialistă din Româ
nia), expuneri susținute de scriitori
și oameni de artă, o întilnire cu
poeți botoșăneni, momente muzica
le cu cvartetul „Melos" al orches
trei simfonice etc. (Eugen Hrușcă).

VÎLCEA. în cadrul acțiunilor de
propagandă tehnică și științifică,
integrate sub genericul „Informatehnica — Vilcea ’86". Ia Combina
tul chimic Rîmnicu Vilcea a avut
loc un colocviu pe tema ..Preocu
pări și rezultate în organizarea si
modernizarea proceselor de produc
ție". la care au luat parte activiști
sîhdicali. muncitori, tehnicieni si
ingineri de la Combinatul de pro
duse sodice Govora, precum și din
combinatul gazdă. Cu acest prilej,
participanții au vizitat o interesantă
expoziție in care sint prezentate noi
sortimente chimice realizate pe baza
valorificării superioare a produșilor
secundari. (Ion Stanciu).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprim sincera mea gratitudine șl recunoștință pentru mesajul
amabil și frățesc de felicitare pe carp mi l-ați trimis cu ocazia celei de-a
60-a aniversări a zilei mele de naștere.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat
și Guvernului Republicii Cuba

In județela Tulcea și Bacău s-au încheiat
importante lucrări agricole de toamnă
Mecanizatorii, cooperatorii, ceilalți
lucrători ai ogoarelor județului Tu cea. folosind din plin mașinile, uti
lajele și timpul de lucru, au înche
iat semănatul culturilor de toamnă
pe întreaga suprafață planificată,
precum și recoltatul soiei.
In telegrama adresată, cu acest prilej, tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Comi
tetul județean Tulcea al P.C.R. se
arată că in prezent se acționează cu
toate forțele in vederea încheierii
recoltatului celorlalte culturi de pe
ultimele suprafețe, pentru stringerea
și depozitarea tuturor resurselor fu
rajere și asigurarea condițiilor co
respunzătoare de iernare a anima
lelor. pentru efectuarea arăturilor
adinei de toamnă în cele mai bune
condiții și in timpul optim.
★

în județul Bacău au fost încheiate
Insămințarea de toamnă pe supra

fețele planificate, precum și recol
tarea porumbului, cartofilor, soiei și
Strugurilor. Eforturile lucrătorilor de
pe ogoarele județului sînt concentra
te. in aceste zile, la finalizarea fer
tilizării terenurilor și executarea ogoarelpr. la stringerea și depozitarea
resurselor furajere.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
se spune in telegrama adre
sată C. C. a! P. C. R.. tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Bacău al P.C.R.. că oamenii
muncii din agricultura județului vor
acționa cu toată energia și hotărirea pentru Întărirea răspunderii și
exigentei comuniste. în vederea
creșterii producției agricole si spo
ririi contribuției județului nostru la
constituirea fondului centralizat de
produse agroalimentare. la înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții
agrare.

IERI S-A ÎNCHEIAT

înlilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului
din Republica Socialistă România
și ai tineretului din Republica Socialistă Cehoslovacă
La Timișoara, s-a încheiat sîmbătă
Întîlnirea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului din Repu
blica Socialistă România si ai tine
retului din Republica Socialistă Ce
hoslovacă.
Această manifestare a marcat un
moment important in dezvoltarea
relațiilor dintre tineretul român si
tineretul cehoslovac, pe baza înțele
gerilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Gustav
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, pe
fondul bunelor raporturi de colabo
rare și prietenie existente intre cele
două partide, țări și popoare.
Pe parcursul întâlnirii, desfășurată
într-o atmosferă de lucru, de caldă

prietenie, s-a realizat un rodnic
schimb de informații și experiență
privind preocupările actuale ale
Uniunii Tineretului Comunist si
Uniunii Socialiste a Tineretului in
direcția educării prin muncă și pen
tru muncă, a formării multilaterale
a tinerei generații din România si
Cehoslovacia, pentru traducerea in
viață a obiectivelor majore de dez
voltare economică si socială, stabilite
de Partidul Comunist Român ți. res
pectiv, Partidul Comunist din Ceho
slovacia. A fost reafirmată hotărirea de a se acționa pentru dezvol
tarea în continuare, pe multiple pla
nuri. a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Uniunea Tineretului
Comunist din Republica Socialistă
România și Uniunea Socialistă a Ti
neretului din Republica Socialistă
Cehoslovacă, dintre tineretul celor
două țări, in interesul cauzei păcii,
înțelegerii și. cooperării in întreaga
lume.

Noutăți p > șantierul
metroului < lucureștean

\

Ciți n-au încercat sentimentul de
plenitudine, de bucurie cind s-au
dat in folosință primele linii de
metrou ? Și ciți trăim nerăbdători
clipa cind, in fiecare zonă, va cir
cula acest tren subteran, prieten
devotat timpului nostru 7
Lucrările de amploare la metrou
au impus restringerea sau oprirea
temporară a circulației pe anumite
artere sau tronsoane. Dar s-au făcut
eforturi extraordinare pentru ca
aceste lucrări să se execute cit mai
repede, respectindu-se întru totul
indicațiile conducerii de partid.
In trei luni de zile, un eșalon pu
ternic, de la muncitor la inginer, a
fost prezent acolo unde bătă
lia s-a dat 24 de ore din 24. mun
cind non-stop și om și mașină pen
tru ca întreg carosabilul dintre
Piața Unirii și Piața Romană să fie
redat circulației. Ce e de fapt spec
taculos în toată această uimitoare
concentrare de energie ? ! „Ritmul
fără precedent al lucrărilor și dă
ruirea fără egal a oamenilor — ne
mărturisește inginerul Costin Geor
gian, directorul general adjunct al
întreprinderii „Metroul" București. Și
asta in condițiile unor zone dintre
cele mai dense ca gospodărie edili
tară — Batiște, Rosetti. Patria.
Polar — pline de „capcane" subte
rane, de tot felul de pivnițe și
hrube și care au Impus reveniri
asupra proiectelor, concentrarea for
țelor a patru antreprize (Centrala de
construcții industriale București,
trustul „Energoconstrucția", ambele
din subordinea M.C. Ind.. Centrala
antrepriză generală construcții căi
ferate.
întreprinderea
„Metroul"
București din subordinea M.T.Tc.).
Mai mult, s-a reușit ca paralel cu lu
crările de bază la metrou să fie în
noite lucrările de gospodărie edili
tară. impunindu-se ca proiectarea să
fie asigurată concomitent cu execu
ția. Astfel, multe soluții au fost
adoptate operativ. Ia fața locului".
S-a lucrat din mers, suprafața și
subteranul. galeria și carosabilul,
partea văzută și nevăzută a inițialei
,.M“. Cetățeanul neavizat a constatat
înt.r-q zi că circulația e deviată, că
într-o alta s-a oprit apa... Iată cum
ne prezintă, obiectiv, radiografia
acestor lucrări, inginerii specialiști
Marcel Pustelniac și Alexandru
SzScs de la întreprinderea ..Metroul"
București. Pentru a se executa ga
leria subterană între Piața Univer
sității și Piața Romană, trebuia
implicit să se facă devierea rețe
lelor edilitare de pe amplasamen
tul respectiv. Timp in care forțele
unităților acestor rețele — I.C.A.B.,
I.D.E.B.. I.T.B., I.R.I.D.G.B., alături
de cele ale unităților executante —
antreprizele pentru construcții edili
tare și drumuri, „Electromontaj",
„Teleconstrucția" — au fost mobili
zate pentru menținerea în perma
nență a funcționalității acestor in
stalații. pentru remedierea deficien
telor apărute.
Iată un alt detaliu din această ra
diografie : pentru realizarea incintei
de lucru formate din pereți de re
zistentă, incintă care are drept scop
protejarea construcțiilor învecinate,
pe de o parte, pe de alta să consti
tuie suportul galeriei de metrou, au
intrat in acțiune numeroase forte
umane și mecanice. Concret, soluția
adoptată a condus Ia edificarea nu
numai a galeriei de metrou, ci și a
unei galerii edilitare pentru diverse
utilități — termoficare, telefoane,
electrice etc., inclusiv noul canal
colector ne această zonă. O dată eu
executarea acestor două galerii, s-a
trecut si la modernizarea bulevar
dului (carosabil și trotuare). la refa
cerea unei bune părți din rețelele

edilitare. Ceea ce înseamnă un sur
plus de siguranță.
Trebuie menționat efortul extraor
dinar al constructorilor din unități
le subordonate Consiliului popu
lar al municipiului București —
I.A.C.E.D., I.C.A.B.. D.D.P.. I.T.B. —
cu sprijinul susținut al municipalită
ții pentru realizarea la termenul sta
bilit a acestor lucrări complexe.
în prezent echipe ale Direcției do
meniului public lucrează la asfalta
rea părții carosabile. întreprind o se
rie de lucrări la arterele locale (in
fața „Dunării". ..Evei". „Pescaru
lui"), refac spatiile verzi care au
fost inițial dezafectate.
Eforturi similare s-au făcut si .în
zona Piața Victoriei, prioritară fiind
asigurarea circulației intre Bulevar
dul Aviatorilor și Șoseaua Kisseleff
cu Calea Victoriei și Bulevardul
Ana Ipătescu. Concomitent cu fina
lizarea acestei lucrări, se dă bătălia
la stațiile de metrou Piața Victoriei
de pe magistralele 2 și 3, Ia pasajul
Victoriei pe direcția Ilie Pintilie —
N. Titulescu, la stația Aviatorilor.
Alte scuturi — „macrouzine subtera
ne". cum le spune unul dintre inter
locutori, — de la Piața Victoriei au
plecat spre Piața Aviatorilor și al
tele spre Piața Romană. Peste tot
este in curs de finalizare carosabilul,
urmînd ca in subteran să se lucreze
prin trape și galerii laterale, fără a
se perturba circulația. în fine, alte
scuturi construiesc tunele de la sta
ția Aurel Vlaicu către stația Aviato
rilor, iar la stațiile de metrou Pi• pera și Aurel Vlaicu se lucrează
fără întrerupere.
Și un ultim detaliu din radiografia
propusă de interlocutorii noștri : in
toate zonele lucrărilor de metrou. In
clusiv zona centrală, cea mai com
pletă bătălie a constructorilor s-a dat
cu apa. cu natura deficitară a te
renului. Asecarea, coborirea pînzei
freatice subterane, pentru ca frontu
rile de lucru să nu fie inundate, au
pus numeroase probleme în fața spe
cialiștilor. a muncitorilor. Rezolvate
cu promptitudine, cu înalt spirit de
răspundere, cu competență. Și cum
să nu te mîndreștl cu constructori
asemeni celor de la C.C.I.B. —
A.G., C.A.G.C.C.F., I.A.C.E.D., celor
din subteran, cu toți muncitorii, ingi
nerii. proiectanțil si executanții, care
au făcut din imposibil un „se poa
te" perpetuu ? !
Desfășurînd harta lucrărilor me
troului, se poate constata că par
tea a doua a Magistralei 2 —
cuprinsă între stația Unirii 2 și
Pipera — pe un traseu de 8.1 km —
leagă platformele industriale din
zona de nord a orașului cu centrul
Capitalei si prin centru și cu zona
Sud ; prin Magistrala 1 se face le
gătura cu cartierele Titan, Militari,
Drumul Taberei. Crîngași. iar intr-un
viitor apropiat si cu Gara de Nord.
Dar o hartă nu are dinamica și
transparența unei radiografii pe care
se pot citi lesne efortul, suprasoli
citarea, nină la uitarea de sine, punc
tele. cîndva nevralgice. Și „ultracen
tral". adică perimetrul dintre Uni
versitate și Piața Romană, era unul
dintre ele. Acum se fac ultimele re
tușuri.
...Și-l vom străbate ca si în alte
dăți, preocupați fiecare de treburile
noastre cotidiene. în timp ce sub na
șii noștri, in adincul subteranelor,
constructorii și scuturile lor vor îna
inta cu aceeași grabă ca nină acum,
cu aceeași cutezanță și obstinație, de
săvârșind una din lucrările cele mai
importante în viata economico-socială
a Capitalei, opera metroului bucureștean, vehiculul unui timp cîștigat.

Marta CUIBUȘ
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ZIUA NAȚIONALĂ A SPANIEI

ZIUA NAȚIONALĂ

în perioada 8—11 octombrie, o
delegație de activiști de partid din
armata R.S.F. Iugoslavia, condusă de
general-colonel Georgije Jovifiic,
membru al Prezidiului C.C. al
U.C.I.. președintele Comitetului Or
ganizației U.C.I. din Armata Popu
lară Iugoslavă, a efectuat o vizită
de lucru in țara noastră, la invitația
Consiliului Politic Superior al Armatei.
Oaspeții Iugoslavi au fost primiți
de general-colonel Vasile Milea,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
apărării naționale. Cu acest prilej,
au fost evocate legăturile de priete
nie statornicite între partidele, po
poarele și armatele noastre, s-au
identificat noi căi și modalități de
lărgire a colaborării dintre cele
două armate.
în timpul cit s-a aflat tn Româ
nia. delegația iugoslavă a efectuat
schimburi de experiență pe proble
me ale muncii de partid, organiza
torice si politico-educative la Con
siliul Politic Superior al Armatei, cu
o delegație de activiști, condusă de
general-locotenent Ilie Ceaușescu,
adjunct al ministrului apărării na
ționale si secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, precum și
la unele organe de partid din co
mandamente si instituții militare de
învătămînt. De asemenea, oaspeții
iugoslavi au avut convorbiri la Co
mitetul județean Tulcea al P.C.R. și
au vizitat obiective social-economice
si turistice.

Maiestății Sale JUAN CARLOS I

A REPUBLICII GUINEEA ECUATORIALĂ

+

Sîmbătă s-au încheiat, la Bucu
rești, lucrările celei de-a XIII-a se
siuni a Comitetului Consultativ al
Centrului European UNESCO pentru
Invățămintul Superior (C.E.P.E.S.).
Participanții la lucrări, membri ai
Comitetului — rectori, profesori uni
versitari. directori de institute de
• cercetare din țări europene membre
ale UNESCO — au analizat activita
tea C.E.P.E.S.. desfășurată în perioa
da care a trecut de Ia precedenta
sesiune, sarcinile acestui organism
pe anul 1987, precum și propunerile
pentru programul C.E.P.E.S. din
planul bienal al UNESCO pe pe
rioada 1988—1989. în timpul dezba
terilor au fost evidențiate rezulta
tele obținute pe linia colaborării
dintre statele europene in domeniul
învătămîntului superior, acțiunile
organizate pentru marcarea in sis
temul universitar. în 1985. a Anului
Internațional al Tinere.tuluî și, in
1986, a Anului Internațional al Păcii,
acțiuni menite să conducă la instau
rarea unui climat de înțelegere și
cooperare intre națiuni. Subliniind
semnificația deosebită pe care o are
actuala sesiune a comitetului in
contextul celei de-a 40-a aniversări
a UNESCO, vorbitorii au făcut re
comandări cu privire la sporirea
rolului acestei instituții specializate
a UNESCO In diversificarea conlu
crării interuniversitare. în vederea
participării tinerei generații la ac
țiunile desfășurate pentru soluțio
narea problemelor cu care se con
fruntă omenirea, promovării schim
bului International de informații
științifice în sprijinul pregătirii ti
neretului studios pentru profesiunea
aleasă.
Relevînd colaborarea rodnică exis
tentă intre C.E.P.E.S. și guvernul
român, participanții la sesiune au
adresat mulțumiri pentru sprijinul
și condițiile create in vederea des
fășurării optime a activității sale.

★

La București s-au Încheiat, sîmbă
tă, lucrările celui de-al IV-lea Con
gres național de ortopedie și trau
matologie. manifestare desfășurată
sub egida Uniunii Societăților de
Științe Medicale, la care au luat par
te specialiști din țară și de peste ho
tare. Comunicările științifice prezen
tate de specialiștii români au pus in
evidență progresele înregistrate in
asistența medicală de specialitate,
congresul prilejuind un fructuos
schimb de experiență. A fost subli
niată eficiența utilizării noilor me
tode ortopedico-chirurgicale in vin
decarea diferitelor traumatisme și în
terapia unor afecțiuni congenitale
ale aparatului locomotor.
(Agerpres)

HUȘI : Lucrări
edilitar-gospodărești
Cetățenii orașului Huși își aduc
o însemnată contribuție Ia tot mai
buna gospodărire și înfrumusețare
a localității. Astfel, ei participă in
număr mare la lucrările de extin
dere a rețelei de apă. potabilă și
canalizare, de modernizare a stră
zilor, de amenajare a unui mare
și frumos parc de odihnă și agre
ment in sud-vestu! orașului, la în
treținerea spațiilor verzi, construi
rea de poduri, fîntîni și altele.
— Această participare este cu
atit mai intensă cu cit cele mai
multe obiective sînt stabilite la
propunerile cetățenilor — ne spu
ne Grigore Benchea, vicepreședin
tele consiliului popular orășenesc.
Numai, in perioada care a treut din
acest an, valoarea lucrărilor efectuate de cetățeni se cifrează la
peste 32 milioane lei, cu 2,4 milioane lei mai mult decît cea pla
nificată. (Petru Necula).

(Urmare din pag. I)
împreună
cu
ing.
Sânduțu Gidea. inginer-șef cu pregătirea
fabricației.
adevărat
„dispecer" al acțiunii
de recuperare, recon
diționate șl refolosire a materialelor și
a pieselor.
— Istoria recentă a
acestei acțiuni este
pentru noi izvor de
învățăminte, ne spune
el. Acum trei ani re
cuperam foarte puțin.
Practic, pe atunci oa
menii nu-și prea ba
teau capul daci în
lăzile cu gunoi mena
jer mai ajungeau si
capete de conductori
de cupru, de aluminiu. Containere pentru metale aveam si
atunci, dar intr-un
adunam
an
dacă
25—30 de tone. De
aici, la cele 380 tone
de materiale recuperabile realizate anul
trecut este un salt
deosebit ! Deși sub
cifra de plan stabilită
din birourile centra
lei, aceste cantități

Regele Spaniei

MADRID

Aniversarea Zilei naționale a Spaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa, in numele poporului român și ai meu personal, cele mai cordiale
felicitări. împreună cu sincere urări de fericire personală, de prosperitate
și pace pentru poporul spaniol prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre se vor dezvolta în continuare in folosul celor două popoare, al
cauzei păcii, securității și ințelegerii în Europa si in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul spaniol mar
chează astăzi „Ziua
Hispanității", sărbă
toarea sa națională.
Prin
strălucirea
trecutului său. prin
creațiile remarcabile
care au îmbogățit pa
trimoniul umanității.
Spania a adus o con
tribuție de seamă la
progresul și civilizația
lumii. Această contri
buție include astăzi
tot mai mult sfera tehnico-industrială, Spa
nia avind un nivel
apropiat' de statele
cele mai avansate din
punct de vedere eco
nomic.
în acest an, sărbă
torirea zilei națio
nale are loc In con
dițiile unei vii acti
vități politico-economice, îndreptate spre
consolidarea
proce
selor
pozitive
din
viața publică, ca și
spre amplificarea ra
porturilor internațio
nale ale țării. Așa
cum este știut, în ulti
mul deceniu evoluțiile
din viața politică a
Spaniei au fost mar
cate de orientarea spre
înlăturarea sechelelor
perioadei
dictaturii
franchiste, spre crea
rea și afirmarea unor
structuri noi, demo-

cratice, pe plan In
tern, și promovarea
unui curs al păcii, co
laborării și înțelege
rii, pe plan extern.
Poporul român ur
mărește cu interes
evoluțiile politice . si
economice care au
loc în Spania, nutrind
sentimente de caldă
simpatie față de po
porul spaniol, fată
de aspirațiile sale de
progres pe calea de
mocrației și bunăstă
rii. Deși situate in
spatii geografice di
ferite, la cele două
extremități ale con
tinentului
european,
popoarele român șl
spaniol au ' păstrat o
seamă de trăsături
comune,
decurgind
din originea latină,
din afinitățile de lim
bă si 'cultură, trăsă
turi care le-au apro
piat și le-au înlesnit
raporturi de stimă
reciprocă și colabo
rare. Acest patrimo
niu comun s-a Îm
bogățit in vremea din
urmă, dezvoltindu-sa
tn concordanță cu
noile condiții economlco-sociale si poli
tice tn care trăiesc
cele două popoare.
Raporturile în dome-

Astăzi,
sărbătorind
„Ziua petrolistului", în
tregul nostru popor oma
giază tradițiile de luptă
revoluționară ale puterni
cului detașament al clasei
muncitoare pe care-l for
mează cel ce scot din
adâncuri „aurul negrit",
bogăție de seamă a subso
lului acestui pămînt stră
bun. De ziua lor, a petro
liștilor. poporul nostru
cinstește munca plină de
dăruire și de răspundere a
celor care cercetează sub
solul, forează și scot la
lumină țițeiul, .și- gazele,
naturale, materii prime
de bază pentru .dezvol
tarea economică a țării.
Pe arșiță și pe ger, ade
sea în condiții deosebit de
grele, petroliștii sînt per
manent la datorie, la gura
sondelor, pentru a-și res
pecta cu cinste sarcina de
mare răspundere, de înal
tă vibrație patriotică de a
da tării cit mai mult țiței.
Meseria de petrolist are
tn tara noastră o veche
tradiție, astfel că începu
turile sale le găsim cu aproape un secol și jumă
tate în urmă. Dar nicioda
tă. în lunga sa existență,
industria petrolului nu a
■ cunoscut o continuă dez
voltare ca în anii socialis
mului. cu deosebire în cele
peste două decenii care au
trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului, în
epoca cea mai bogată in
împliniri din întreaga is
torie a țării. Rod al poli
ticii partidului de conti
nuă dezvoltare a bazei de
materii prime șt energe
tice, industria petrolieră a
beneficiat de importante
investiții, punîndu-se în
valoare noi si noi zăcă
minte. creîndu-se noi

schele de foraj și de ex
tracție in diferite zone ale
tării, dotate cu instalații
moderne, de înalt randa
ment. fabricate de miinile
meștere ale constructori
lor de mașini români.
Profundele înnoiri din această importantă ramură
au adus in casele a peste
130 de mii de petroliști
bunăstarea si bucuria pe
care ți-o oferă siguranța
unui loc de muncă, a unei

Președintele Republicii Guineea Ecuatorială
MALABO

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Guineea Ecuatorială — a
XVIII-a aniversare a proclamării independenței de stat — îmi oferă plăcutul
prilej de a vă transmite calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul tării
dumneavoastră.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările
noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele ambelor popoare.
al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul din Repu
ficarea bogatului fond
blica Guineea Ecuato , forestier ce se intinde
rială aniversează, la
pe aproximativ 800 000
12 octombrie. Ziua In
hectare. în acest sens
dependentei. Fostă co
au fost date în ex
lonie, Guineea Ecua
ploatare unități de in
torială Își cucerea in
dustrializare a lemnu-''
dependenta de stat în
lui de esență prețioa
1968, moment care avea
să. Totodată, s-a tre
să impulsioneze o serie
cut la extinderea pro
de prefaceri înnoitoa
ducției de pe planta
re. Cu o suprafață de
țiile de cafea, cacao,
28 050 kmp și o popu
manioc, bananieri. Re
lație de circa 350 000
cent. în apele terito
locuitori, răsnîndiți in
riale au fost descope
două teritorii — unul
rite importante zăcă
continental și altul in
minte de petrol, a că
sular — tinărul stat,
ror exploatare va per
situat pe coasta occi
mite crearea unor în
dentală a Africii, dis
treprinderi de extrac
pune de o economie
ție și prelucrare a ți
predominant agrară,
țeiului., Cea mai mare
care antrenează circa
parte a veniturilor
trei pătrimi din popu
realizate la export
lație.
provin din vînzarea
în prezent autorită
unor produse agricole
țile de la Malabo sînt
tropicale. în paralel
preocupate de valoricu dezvoltarea econo-

vremea
Instîtutut de meteorologie si hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 12 octombrie, ora 20 — 15 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea va fi
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin. Se vor semnala
precipitații slabe, izolate, sub formă de
ploaie, în nordul tării. Vtntul va sufla

flețitoarele chemări si în
demnuri ale secretarului
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
adresate oamenilor mun
cii din acest important
sector de activitate de a
contribui cu toate forțele
la crearea si dezvoltarea
bazei de materii prime si
energetice, sarcină de cea
mai mare însemnătate
stabilită de cel de-al XIIIlea Congres al partidului.

„Ziua petrolistului"
meserii frumoase prin
bărbăția Si cutezanța ei.
De ziua lor, petroliștii
dintr-un sir de schele de
producție și foraj rapor
tează importante realizări
in întrecerea socialistă, in
marea bătălie de a da ță
rii cit mal mult țiței. Cu
deosebire se cuvine să re
marcăm eforturile depuse
de sondorii Schelei de
producție petrolieră Drăgășani care, in cele nouă
luni care au trecut din acest an. au extras peste
plan aproape 11 000 tone
de tltel. Merită relevate,
totodată, succesele obți
nute de colectivele schele
lor de forai Moreni. Comănești. Zidăreni, Petromar si altele, care și-au
realizat sarcinile la foraj
dind in exploatare. în această. perioadă, peste 800
de sonde noi, cu un aport
zilnic de citeva mii de
tone de țiței.
Este răspunsul munci
toresc. revoluționar, al acestor colective ta insu-

Fără îndoială că ziua de
astăzi reprezintă pentru
petroliști nu numai un
prilej de trecere in revis
tă a rezultatelor obținute,
ci, deopotrivă, un moment
de analiză exigentă și res
ponsabilă a modului cum
se realizează sarcinile de
plan pe acest an. cum se
traduc in fapte indicațiile
formulate de secretarul
general al partidului la
cel de-al III-lea Congres
al oamenilor muncii, tn
acest spirit, oamenii mun
cii din industria petrolie
ră au datoria de a acționa
cu toată hotărirea și răs
punderea pentru intensi
ficarea ritmului de ex
tracție. pentru promo
varea cu mai multă per
severență a tehnologiilor
noi. de mare randament
in stimularea afluxului de
țiței din sonde.
O cerință de cea mai
mare însemnătate este aceea a folosirii cu maxi
mum de eficientă a între
gului fond de sonde. Prac-

13,00 Album duminical
14,45 Argumente : Faptele noastre,
portaj de Ziua petrolistului
15,00 Închiderea programului

tV
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor (partial color, •
Patrie română, țară de eroi 0 Agendă pionierească ® Constructo
rii de miine ai patriei. Reportaj ®
Zbor de cîntec luminos € Desene
animate • Șoimii patriei • Telefllmoteca de ghiozdan : „Premiul"
(color). Episodul 2
12/,40 Din cununa cintecului românesc
— muzică populară

constituie practic tot
ce a rezultat din flu
xul productiv. Fiind
că. o altă cerință pe
care ne-o impunem
este si aceea de a nu
spori în nici un fel
cantitatea reziduuri
lor pe seama consu-

niile economic, tehnico-științifiee și cultural cunosc o evoluție ascendentă, concomitent România și
Spania conlucrînd pe
plan
internațional
pentru
promovarea
unui climat de încre
dere, bună vecinătate
și Înțelegere intre țările lumii.
Contribuții de cea
mai mare însemnâtate la extinderea pe
multiple planuri a
relațiilor dintre cele
două țări au adus
convorbirile românospaniole
la
nivel
înalt, cu prilejul vi
zitei oficiale efectua
te în Spania. in
1979, de președintele
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, și
al vizitei întreprinse
anul trecut în tara
noastră
de regele
Juan Carlos I, îm
preună cu regina So
fia. înțelegerile con
venite cu aceste prile
juri. documentele sem
nate au deschis noi
orizonturi
relațiilor
româno-spaniole. în in
teresul ambelor țări, al
cauzei păcii și secu
rității în Europa și în.
lume.

Domnului OBIANG NGUEMA MBASOGO

irosi nimic din ceea
ce constituie avuție a
țării și a sa deopo
trivă :
— Folosim conduc
torii de cupru cu
mare grijă. Pentru ci
el. cuprul, este nu
doar ceva de preț. ca

Re-

19.00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color)
„Epoca
Nicolae Ceaușescu”. Județul Tul
cea în anul 65 al partidului. Docu
mentar
19,40 Cîntarea României (color). De pa
marea scenă a țârii pe micul
ecran. Emisiune realizată tn co
laborare cu Consiliul Culturii șl '
Educației Socialiste si cu Comite
tul de cultură și educație socialis
tă al județului Tulcea

cum fiecare capăt de
bară din aluminiu
este adunat „ca spicele de ne urma secerătorilor".
Important este
că însuși
insusi colectivul
de aici din întreprin
dere s-a sesizat asu-

aurul, este existenta
noastră de fiecare
zi I... Vedeți dumneavoastră, de metalul
acesta se leagă implinirile fabricii. ale
fiecăruia dintre noi.
Si te doare inima
cind. din cauza cali
tății slabe a izolației
de pe conductori, cile
o
bobină întreagă
cedează.
Aceleași ginduri ne
sînt ' împărtășite in
fiecare
atelier ne
care îl vizităm, La
secția transformatoa
re. maistrul Ștefan
Pascu. om cu multă
experiență, ne arată

pra unei
anumite
delăsări existente cu
ani in urmă, ne spune
tovarășul Eugen Teodorescu.
secretarul
comitetului orășenesc
de partid. primarul
orașului. Acțiunile din
întreprindere se con
tinuă prin cele la ni
velul întregului oraș.
Problema
economii
lor, a recuperării se
află în atentia tutu
ror organizațiilor de
partid, a COM-urllor.
a sindicatelor. orga
nizațiilor de tineret
si copii, a tuturor ce
tățenilor. Știți dv.
ce urmăresc, așa în

Petre CRISTEA

20,20 Film artistic : „Pariul”
21,50 Telejurnal
_ '
22,00 închiderea programului
LUNI 13 OCTOMBRIE

20.00
20.20
20.40
21,00

Telejurnal
Orizont tehnico-știintifio (color)
Tezaur folcloric (color)
Roman foileton (color). : „Prețul
succesului". Ecranizare după un
roman de Barbara Taylor Brad
ford. Premieră pe țară. Producție
a studiourilor engleze. Regia Don
Sharp. Ultimul episod
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

treacăt, ori de cite
ori
mă
aflu
la
I.T.M.E. ? Multicarul
________
basculant. îl vedeți ?
Ca o furnică uriașă
merge la fiecare ate
lier si preia contai
nere pline cu span,
cu capete de conduc-

Simțul economiei
mulul de materiale...
Așadar, a fost po
sibil ca in numai, trei
ani cantitatea de ma
teriale recuperate să
crească de veste 12
ori...
Un scurt dialog cu
bobinatoarea Ana Irimia, o tinără care lu
crează la fabrica de
motoare
din
1978,
anul înființării aces
teia, ne limpezește ,noi
înțelesuri ale felului
in care o cerință ma
joră este asumată,
cum întreaga fire a
românului — chibzuit,
econom, gospodar —
îl îndeamnă a nu

tica din flecare unitate a
dovedit că nu există son
de foarte bune și sonde
slabe, rezultatele activită
ții depinzind intr-o măsură esențială de aplicarea corespunzătoare a
unor tehnologii moderne,
bine puse la punct, de acțiunile întreprinse pentru
cunoașterea particularită
ților fiecărei sonde, pen
tru evitarea așa-nnmitului declin natural, pentru
creșterea factorului final
de recuperare. Cu alte cu
vinte. hotăritoare sînt
priceperea si experiența,
gradul de profesionalism,
dar mal ales conștiința
omului de la gura sondei,
spiritul de abnegație Si
răspundere. Fără îndoială,
folosindu-se mal bine ma
șinile si utilajele din do
tare, intervenindu-se cu
maximă operativitate • la
sondele oprite din pom
paj. asigurindu-se crește
rea vitezei de foțaj și da
rea mai rapidă
—în
' funcJ---țiune a noilor sonde, se
creează condiții pbntru
sporlrga producției de
țiței.
Astăzi. de
...___
.
ziua___
lor, Intrepul nostru popor adre
sează tuturor petroliștilor
țării urarea de a obține
succese tot mai mari in
activitatea ne care o des
fășoară și îsi exprimă ferma convingere că. ei vor
munci fără preget, cu si
mai multă dăruire si
abnegație, animați de un
puternic spirit revoluțio
nar. pentru îndeplinirea
in bune condiții a planu
lui pe acest, an, sporindu-si astfel contribuția la
progresul continuu al eco
nomiei românești, la ridi
carea bunăstării întregului
popor.

tori, cu capete de
benzi izolatoare.
Toate își aăsesc. în
ordine, destinația po
trivită : tole „E“ pen
tru întreprinderea de
cinescoape
Bucu
rești (anual circa 6
tone din tablă silicioasâ). discuri cu
diametrul de 90 mm
pentru întreprinderea
, Electrobobinaj", tot
din București (circa
60 tone anual). Unele
cantităti de span, ca
pete de conductori
merg la l.J.V.M.R.
(cupru,, aluminiu, alamă,
șpan-fontă,
șpan-oțel, tablă s.a.).

tnsemnate
cantităti
își găsesc reutilizarea chiar in cadrul
întreprinderii.
Seduși incă de le
genda antică a păsării
Fenix, urmărim si noi
drumul unui aseme
nea container, cu res
turi de aluminiu către
locul unde faptul mi
tic pare a se apropia
cel mai mult de real:
la cuptoare, la topi
toria din cadrul în
treprinderii. Sub je
tul puternia al aazului metan, miile de
pene ușoare, argintii
ale păsării de alumi
niu coboară din con
tainer in clipa unică
a arderii regenera
toare. Peste cîtăva
vreme, același alu
miniu încă dogorind
aveam să-l regăsim
— turnat sub presiu
ne — în miile de
șanțuri ale rotoarelor
unui nou lot de motoare electrlce. vurtind
înscrisul.
tot
mai competitiv. al
vocației constructive
a unei vechi așezări
din Oltenia : I.T.M.E.Fillași.

miei. se manifestă
preocupări pe linia
amplificării
învățâmintului, dezvoltării
culturii, asistentei me
dicale.
Din 1972. cind. între
România și Guineea
Ecuatorială s-au sta
bilit relații diploma
tice. legăturile între
cele două țări au cu
noscut o dezvoltare
ascendentă. S-au în
cheiat documente de
cooperare economică
si comercială, a fost
creat cadrul politic și
juridic necesar adincirii acestor legături,
întemeiate pe stimă,
respect și avantaj re
ciproc. Acest curs este
în folosul țărilor și
popoarelor noastre, al
politicii de pace. Inde
pendență si colaborare
Internațională.

slab plnă la moderat. Temperaturile
minime nocturne vor oscila tntre zero
și 10 grade, izolat mai coborite tn de
presiunile intramontane, iar cele maxi
me, diurne, Intre 14 și 24 de grade.
Local, se va semnala ceață, iar izolat
brumă in depresiunile intramontane si
în nordul tării. In București : Vremea
va fi predominant frumoasă, cu cerul
variabil, mai mult senin. Vîntul va su
fla în general slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse tntre 4 șl 7 gra
de, iar cele maxime tntre 20 și 23 gra
de. Dimineața, ceată slabă.

INFORMAȚII SPORTIVE
Fotbal
® Azi sînt programate meciurile
etapei a IX-a a campionatului divi
ziei A, care se vor desfășura astfel :
la București, Steaua — F.C.M. Bra
șov și Victoria — Dinamo ; lâ Plo
iești, Petrolul — Gloria ; la Pitești,
F.C. Argeș — Rapid ; Ia Hunedoara,
Corvinul — Jiul ; la Galați, Oțelul .—
Sportul studențesc ; la Craiova, Uni
versitatea — Flacăra ; Ia Cluj-Napoca. Universitatea — S.C. Bacău ; Ia
Rm. Vilcea, Chimia — F.C. Olt. întîlnirile vor începe Ia ora 15.
• Meciurile disputate In prima zi a
turneului final al campionatului eu
ropean de fotbal pentru juniori, ce
se desfășoară în diferite orașe din
Iugoslavia, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Belgia — Italia
2—1 (2—0) ; Scoția — Bulgaria 1—0
(0—0) ; R. D. Germană — Iugoslavia
2—0 (0—0) ; R. F. Germania —
România 3—0 (1—0). Echipele învin
gătoare se califică pentru semifina
lele programate luni 13 octombrie.
® Președintele Uniunii europene de
fotbal (U.E.F.A.), Jacques Georges, a
declarat că nu este de acord cu re
venirea cluburilor engleze în compe’ tițiile europene, adăugind : : „Am
crezut că echipele engleze vor putea
să fie prezente în cupele europene
In ediția 1987—1988, dar agresivitatea
tenace a așa-zișilor suporteri insu
lari mă îndeamnă să nu fiu favora
bil unei asemenea eventualități".
Pe de altă parte. Jacques Georges
a anunțat că finala actualei ediții a
„Cupei Campionilor Europeni" se va
disputa la Viena, pe stadionul ..Pra
ter", iar cea a „Cupei Cupelor" — în
Olanda, fără“ să precizeze. în acest
din urmă caz, orașul.
★

JUDO. Sala Rapid din Capitală a
găzduit ieri întrecerile competiției
internaționale de
_ ____
__ _ țărilor
____
judo____
„Cupa
latine", la care au participat sportivi
din Belgia, Franța. Spania și Româ
nia. Dovedind o bună pregătire teh
nică și fizică, judocanii români s-au
clasat pe locul întîi la șase catego
rii : Dragos Bolbose (superusoară),
Ilie Șerban (semiușoară). George
Ciuvăț (ușoară). Dan Rad (semimijlocie). Adrian Clinei (semigrea) și
Mihai Cioc (grea). La categoria
mijlocie a cîștigat francezul Patrice
Blin. în clasamentul pe națiuni pri
mul loc a fost ocupat de România
(cu 42 puncte), urmată de Franța
(30,5 p). Spania (15,5 p).

Mașinile „Dacia*
și automobiliștii români
s-au evidențiat
în „Turul Europei*
întrecere automobilistică Interna
țională, cu o tradiție deja conturată,
aliniind Ia start mașini de mărci cu
reputație mai veche sau mai nouă,
„Turul Europei" — in fapt, un raliu
al Europei — se află acum spre fi
nalul celei de-a 29-a ediții. Startul
s-a dat,cu citeva zile în urmă la
Schweinfort (R.F.G.). cele peste 70
de echipaje din diferite țări euro
pene avind de străbătut circa 7 000
km (probe de regularitate și probe
de viteză), prin R.F. Germania, Ce
hoslovacia. Ungaria. România. Bul
garia. Grecia. Cipru. Iugoslavia.
Austria, cu sosirea la Ingolstadt
(R.F.G.). Deși nu știm încă rezulta
tele definitive ale actualei ediții a
„Turului Europei", vrem să consem
năm faptul — șio facem cu deose
bită satisfacție — că automobiliștii
români și mașinile „Dacia", reprezentînd întreprinderea de autoturisme din Pitești, au pină în acest moment o comportare onorantă, remarcată ca atare de agențiile interna
ționale de presă. După aproape două
treimi din traseul cursei, echipajul
Ștefan Vasile — Ovidiu Scobai se
afla pe locul întîi în clasamentul
general al competiției, celelalte echi
paje românești ocunind. în același
clasament, locul 4 (L. Balint — C.
Zămescu) și locul 7 (N. Grigoras —
D. Banca). Este de menționat, tot
odată, că mașinile „Dacia" și piloții
lor piteșteni au mai avut comportări
frumoase și în alte raliuri Interna
ționale, ceea ce constituie o bună
propagandă industriei românești de
automobile. (I. Dumitriu).
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Intilnirea la nivel inalt
sovieto-americană de la Reykjavik
♦-

Șl PROGRES ALE TUTUROR POPOARELOR
Relatări și comentarii in presa internațională
Opțiunea de pace a României, care se pronunță în mod hotărît
pentru dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru reducerea cheltuielilor
militare și folosirea fondurilor astfel obținute in favoarea dezvoltării, pro
punerile constructive făcute de președintele Nicolae Ceaușescu, in
sensul că intilnirea sovieto-americană la nivel înalt trebuie să determine
realizarea unor înțelegeri, să fie urmată de acțiuni concrete în direcția
destinderii, a reducerii armelor nucleare și întăririi încrederii, sînt reflec
tate pe larg de mijloacele de informare in masă de peste hotare. In
paginile presei internaționale se evidențiază faptul că România se pronuntă pentru soluționarea pașnică, pe cale politică, prin negocieri a

Agenția T.A.S.S. informează des
pre desfășurarea, sub președinția
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a lucrărilor șe
dinței Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. arătind că. în
acest cadru, a fost dezbătut un
proiect de decret privind conferi
rea titlului de „Erou al noii revo
luții agrare" și a altor distincții
județelor. întreprinderilor și uni
tăților agricole pentru realizări
deosebite in sporirea producției
agricole.
In continuare, agenția evidenția
ză «ă au fost examinate rezulta
tele Conferinței de la Stockholm
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Eu
ropa. relevindu-se că documentul
adoptat la conferință reprezintă
un pas important în direcția întă
ririi procesului de edificare a secu
rității și dezvoltare a cooperării in
Europa. La ședință — arată agen
ția — s-a subliniat că rezultatele
pozitive ale Conferinței de la
Stockholm creează premise favo
rabile pentru trecerea la o nouă
fază a acesteia, ce va fi consacrată
adoptării unor măsuri concrete de
dezarmare.
Comitetul Politic Executiv a
aprobat activitatea delegației ro
mâne la Conferința de la Stock
holm și a reafirmat hotărirea Re
publicii Socialiste România de a
depune toate eforturile în vede
rea desfășurării cu succes a apro
piatei Conferințe de la Viena a re
prezentanților statelor participante
la Conferința pentru securitate și
cooperare in Europa, astfel incit
aceasta să marcheze noi pași in
direcția opririi cursei înarmărilor,
eliminării armelor nucleare, redu
cerii armelor clasice, asigurării
securității in Europa și în întreaga
lume.
Ziarul sovietic ..PRAVDA" evi
dențiază poziția exprimată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. in in
terviul acordat ziarului „Al Qabas",
din Kuweit, care arată că proble
ma cardinală a contemporaneității
o constituie încetarea cursei înar
mărilor. in primul rind a celor nu
cleare. trecerea la reducerea sub■ stanțială a înarmărilor clasice și,
ca urmare, de la dialogul de la
Reykjavik se așteaptă pași concret]
in această direcție. Ziarul prezintă
sublinierea făcută de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. și anume că
România salută noua întilnire so
vieto-americană la nivel înalt, de
la care lumea așteaptă să deter
mine realizarea unor înțelegeri.
Considerăm, a spus președintele
Nicolae Ceaușescu. că problema
fundamentală a epocii noastre este
oprirea cursei înarmărilor, in pri
mul rind a celor nucleare, si tre
cerea la reducerea substanțială a
armamentelor conventionale, sub
liniază agenția T.A.S.S.
Este relevată speranța exprimată
că cei doi conducători vor acționa
în conformitate cu așteptările po
poarelor sovietic și american, ale
popoarelor întregii lumi, adică in
direcția făuririi unei păci trainice.
Președintele României a subli
niat că despre importanta intîlnirii dintre liderii celor două mari
puteri se va putea vorbi „numai
după încheierea ei" și ..mai cu
seamă dacă ea va fi urmată de
acțiuni concrete in direcția destin
derii. a reducerii armelor nucleare
și întăririi încrederii", arată agen
ția TANIUG. „Fără asemenea ac
țiuni concrete, intilnirea in sine
nu va putea fi apreciată ca un
eveniment deosebit", a subliniat
președintele Nicolae Ceaușescu.
Președintele României a subliniat,
de asemenea, că problemele inter
naționale. problemele dezarmării
și păcii nu se pot soluționa numai
de cele două mari puteri și că este
necesar ca în această direcție să
acționeze toate statele lumii, dar
mai ales statele europene, relevă
agenția.
Referindu-se Ia Europa — subli
niază agenția CHINA NOUA —
președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat că. în opinia României, tre
buie să se facă totul pe.ntru opri
rea amplasării de noi arme nuclea
re. pentru trecerea la retragerea
celor existente. Aceasta reprezintă
nu numai pentru Europa, dar și
pentru întreaga omenire, o necesi
tate vitală — și ar trebui să fie
primul pas in direcția înlăturării
complete a armelor nucleare.

în legătură cu Intilnirea americano-sovietică din Islanda, relevă
apoi agenția — președintele Româ
niei și-a exprimat speranța că cei
doi conducători vor acționa pentru
a răspunde așteptărilor popoarelor
sovietic și american, popoarelor
întregii lumi, adică lin direcția
dezarmării și păcii,
Ziarele cehoslovace
„LIDOVA
DEMOKRACIE"
și
„MLADA FRONTA" evidențiază
că,
în
v«,
«ii
opinia
președintelui
Nicolae Ceaușescu, cea mai impor
tantă sarcină a zilelor noastre o
constituie încetarea cursei înarmă
rilor. în primul rjnd a celor nu
cleare. trecerea la dezarmare. Este
pusă în relief sublinierea tova
rășului Nicolae Ceaușescu că Româ
nia salută noua întilnire sovieto-

stărilor de încordare și conflict de pe planeta noastră, pentru cooperare
între toate statele, pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă
țările în curs de dezvoltare.
Un loc important ocupă prezentarea propunerilor României pentru
realizarea dezarmării, hotărîrea concretă exprimată de președintele
Nicolae Ceaușescu de a trece la reducerea unilaterală a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare, aceasta fiind incă o dovadă a dorinței fierbinți de pace a poporului român, a hotăririi sale de a-și edifica
viitorul la adăpost de orice pericol de război.

conferințe, cu condiția ca părțile
să accepte dialogul. în vederea
instaurării unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu.
Problema palestiniană — a declarat președintele României
constituie problema fundamentală
a conflictului din Orientul Mijlo
ciu, subliniind că ea nu va putea
fi soluționată decît prin nego
cieri.
Poziția României în problemele
Orientului Mijlociu este amplu re
flectată de cotidianele libaneze
„L’ORIENT LE JOUR" și „LE REVEIL", care subliniază că președintele Nicolae Ceaușescu apreciază
utilă crearea unui comitet pregăti
tor, care să includă reprezentanți ai
O.E.P. și ai Israelului. In vederea
convocării unei conferințe interna-

• Pentru acțiuni concrete în direcția de
zarmării, destinderii, întăririi încrederii în Eu
ropa și în lume
• Amplu ecou al inițiativei românești
privind reducerea armamentelor, efectivelor
și cheltuielilor militare
® Primatul tratativelor în soluționarea
stărilor de încordare și conflict, a tuturor
problemelor care confruntă omenirea
tionale. O astfel de conferință. în
americană la nivel înalt, căreia îi
acordă o importantă deosebită, și
viziunea conducătorului statului
că lumea așteaptă ca această intîl
român — evidențiază ziarele liba
nire să aducă rezultate pozitive.
neze — trebuie să ducă in mod
Reflectind pe larg conținutul in
necesar la un dialog intre O.E.P.
terviului _acordat de președintele
și Israel, Totodată, se arată : Pre
Nicolae Ceaușescu ziarului „Al
ședintele Nicolae Ceaușescu a
Qabas", agenția kuweitiană KUNA
subliniat că obiectivul unei astfel
arată : Președintele României a
de conferințe. Ia care trebuie să
declarat că incetarea desfășurării
participe toate părțile interesate,
de arme nucleare in Europa și re
este de a depăși anumite preju
tragerea celor existente reprezintă
decăți și a ferea un cadru de ac
o necesitate vitală nu numai pen
țiune pentru negocieri cu scopul
tru Europa, ci și pentru întreaga
realizării unui acord de reglemen
omenire. Retragerea armelor nu
tare a problemelor Orientului Miicleare din Europa, a spus pre
lociu, și în primul rind pentru
ședintele Ceaușescu. ar trebui să
solutionarea .problemei poporului
fie primul pas in direcția înlătu
palestinian. în context este evi
rării complete a armelor nucleare.
dențiată poziția României, care
Șeful statului.român și-a exprimat
apreciază că esențială este acorda
apoi speranța că în cadrul actua
rea dreptului la autodeterminare
lei întilniri dintre Mihail Gorba
poporului
palestinian,
inclusiv
ciov și Ronald Reagan cei doi . acela al stabilirii statului său pro
conducători vor răspunde așteptă
priu, independent
rilor popoarelor lor și ale comu
Necesitatea participării. atît a
nității mondiale în ce privește de
O.E.P., cit și a Israelului, la un
zarmarea nucleară. Arătind că șe
comitet pregătitor al unei confeful statului român s-a pronunțat
r-ințe internaționale asupra Orienpentru crearea unui comitet, intul ui Mijlociu, exprimată da pre
cluzind și reprezentanți ai O.E.P.
ședintele Nicolae Ceaușescu. este
și Israelului, care să pregătească o
relevată și de agenția FRANCE
conferință internațională de pace
PRESSE. Aceasta informează des
în Orientul Mijlociu, agenția redă
pre aprecierea șefului statului ro
aprecierea conform căreia „confe
mân că este de presupus neapărat
rința
internațională presupune
un dialog intre O.E.P. și Israel,
neapărat un dialog, inclusiv dialo
subliniind : Scopul unei astfel de
gul intre O.E.P. și Israel".
conferințe. Ia care trebuie să par
Președintele României a afirmat
ticipe toate părțile interesate, in
că actualele circumstanțe din re
clusiv O.E.P. și Israel, precum și
giune ar trebui să încurajeze pro
membrii permanenți al Consiliupunerea de convocare a unei con
lui de Securitate, este crearea caferințe internaționale la care să
drului necesar pentru tratative,
participe toate părțile implicate,
pentru negocieri. în vederea reainclusiv O.E.P. și membrii perma
lizării unui acord privind solufionent! ai Consiliului de Securitate.
narea tuturor problemelor din
Este relevat, totodată, faptul că
Orientul Mijlociu, și in primul
România se pronunță pentru nego
rind a problemei poporului pales
cieri directe intre statele arabe șt tinian, Nicolae Ceaușescu — arată
Israel.
în
cadrul conferinței.
A.F.P. — a apreciat că problema
KUNA pune în evidentă. de
fundamentală o reprezintă asigu
asemenea. opinia președintelui
rarea dreptului poporului palesti
Nicolae Ceaușescu că insuși scopul
nian la autodeterminare, inclusiv
conferinței este, pină la urmă, de
la realizarea unui stat propriu, in
pășirea anumitor prejudecăți și
dependent.
crearea cadrului necesar pentru
In legătură cu războiul iranianotratative, pentru negocieri, in ve
lrakian. șeful statului român și-a
derea realizării unui acord privind
exprimat dorința ca Iranul să
solutionarea tuturor problemelor
adcipte o poziție corespunzătoare
din Orientul Mijlociu.
față de rezoluțiile O.N.U. ce ss
.Președintele Nicolae Ceaușescu
pronunță pentru incetarea războ
iului. El și-a exprimat convinge
s-a pronunțat, pentru crearea unui
rea că U.R.S.S. și S.U.A. pot să
comitet pregătitor Ia care să par
aducă o contribuție importantă la
ticipe atit O.E.P., cit și Israelul, in
încetarea acestui conflict. Pre
vederea convocării unei conferințe
ședintele Nicolae Ceaușescu a de
internaționale asupra Orientului
clarat. totodată, că România este
Mijlociu, la pare să participe toate
gata să colaboreze direct cu statele
părțile interesate, precum si mem
membre ale Consiliului Cooperării
brii permanenți ai Consiliului de
Golfului, așa cum cooperează cu
Securitate — relevă agenția egip
Piața comună, evidențiază agenția.
teană M.E.N. Se. subliniază aprecierea președintelui României
Președintele
României,
că actualele condiții internaționale
Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat
pentru crearea unui comitet spepermit convocarea unei astfel de

GENTIILE DE PRESA
e scurt
PRIMIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Sinan Hasani, l-a primit
simbătă. la Belgrad, pe ministrul
francez al afacerilor externe, JeanBernard Raimond, anunță agenția
Taniug. Interlocutorii și-au expri
mat interesul și hotărirea pentru
promovarea relațiilor bilaterale, avind totodată un schimb de vederi
asupra situației internaționale.

tri al R. P. Polone. Zbigniew Mes
sner, evidențiază nivelul ascendent
al relațiilor bilaterale, care se
dezvoltă pe multiple planuri, re
latează agenția A.D.N. A fost re
levată, în acest context, importanta
deosebită a relațiilor de cooperare
dintre cele două state socialiste
vecine pentru menținerea în Eu
ropa a unui climat de stabilitate
și securitate.

COMUNICATUL COMUN dat
publicității la încheierea vizitei
oficiale' efectuate în R.D.G. de
președintele Consiliului de Miniș-

COOPERARE REGIONALĂ. Intr-o declarație făcută agenției
Prensa Latina, președintele Argen
tinei, Raul Alfonsin, a arătat că vi-

zita pe care o va efectua in curind
în Cuba se înscrie în cadrul eforturilor tării sale de a revitaliza cooperarea regională, obiectiv priori
tar al politicii externe argentiniene. El a menționat participarea ac
tivă a celor două țări la mișcarea
de. nealiniere.
DECLARAȚIE ANTIDROG. In
tr-o declarație comună dată publi
cității. miniștrii justiției din 12 țări
latino-americane și din Statele Unite, întruniți in orașul mexican
Puerto Vallarta. exprimă „voința
politică fermă de a continua să
lupte în mod energic împotriva tra
ficului de droguri". Declarația sub
liniază necesitatea „de a se schim
ba informații" asupra luptei anti
drog și „de a se cunoaște cu obiec
tivitate factorii care determină
traficul
stupeconsumul
fiante".

cial care să pregătească o conferintă internațională asupra Orientul’uî Mijlociu, la care să participe
atit Israelul, cit și Organizația
pentru Eliberarea Palestinei —
evidențiază agenția UNITED PRESS
INTERNATIONAL. Aceasta sub
liniază poziția conducătorului sta
tului român potrivit căruia nu se
poate concepe o conferință inter
națională la care țările sau părțile
interesate direct să nu se așeze
să discute problemele care le pre
ocupă.
Inițiativele României privind
Orientul Mijlociu sint puse în evi
dentă și de agenția REUTER.
Aceasta relevă că președintele
Nicolae Ceaușescu se pronunță
pentru o nouă inițiativă de pace
în Orientul Mijlociu, România susținînd ideea organizării unei con
ferințe
internaționale asupra
Orientului Mijlociu, la care să
participe toate părțile implicate,
inclusiv O.E.P.
României,
Președintele
Nicolae Ceaușescu, referi ndu-se
la apărarea păcii in lume, a pre
zentat, în mai multe ocazii, poziția
țării sale in problema dezarmării
și destinderii situației internațio
nale, făcînd propuneri în acest
sens, evidențiază, intr-un articol,
„ZIARUL POPORULUI" din R.P.
Chineză.
Președintele Nicolae Ceaușescu,
șe subliniază
in continuare, a
arătat că documentele adoptate
de Conferința de la Stockholm
pentru măsuri de încredere și
securitate și pentru dezarmare in
Europa au o importanță deosebită.
România speră că documentele vor
crea condițiile
trecerii în con
tinuare la tratative, pentru a asi
gura in acest fel reducerea subs
tanțială a armamentelor conven
ționale și eliminarea completă a
rachetelor cu rază medie de acțiune și a oricăror arme nucleare
Tovarășul
din
Europa.
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
problema armelor nucleare, a
dezarmării nu se poate soluționa
numai de două țări ; desigur,
U.R.S.S. și S.U.A. au un rol im
portant, dar Europa poate și tre
buie să joace un rol mult mai
mare, s-ar putea spune un rol hotăritor in determinarea realizării
unor acorduri necesare privind de
zarmarea.
Cotidianul din R. P. Chineză amintește că. anterior, președintele
Nicolae Ceaușescu. referindu-se ia
situația internațională, a făcut apel
la țările europene de a trece, chiar
Înainte ca U.R.S.S. și S.U.A. să ajungă la acorduri concrete de de
zarmare. la reducerea cu 5 la sută
a înarmărilor. Dacă celelalte țări
din Europa nu vor fi de acord, a
mai arătat președintele. România
va trece ia reducerea unilaterală,
pină la sfirșitul acestui an. cu 5 la
sută a armamentelor, electivelor sl
cheltuielilor militare.
Prezentind punctul de vedere al
României cu privire la instituirea
de zone denuclearizate și fără arme
chimice in Balcani, in nordul Euro
pei și Europa centrală, ziarul ara
tă : Președintele Nicolae Ceaușescu
a spus că. in prezent, situația in
ternațională se menține deosebit de
gravă și continuă să crească peri
colul unui război. în această situa
ție. țările și popoarele europene,
precum și celelalte state ale lumii
trebuie să-și asume o răspundere
mai mere și să acționeze pentru
realizarea dezarmării, pentru re
luarea și consolidarea politicii de
destindere, securitate, pace. înțele
gere și colaborare internațională.
Sub titlul „România va reduce
trupele și armamentele", cotidianul
brazilian „JORNAL DO BRASI
LIA" pune în evidentă apelul lan
sat de tara noastră tuturor statelor
din Europa de a-și reduce cu cel
puțin cinci la sută armamentele,
trupele și cheltuielile militare. Se
relevă, de asemenea, că. dacă nu
va fi posibilă obținerea unei înțe
legeri in acest sens. România este
dispusă să realizeze reducerea uni
laterală. chiar in 1936. urmînd să
procedeze la organizarea unui re
ferendum național în această pro
blemă.
Președintele Nicolae Ceaușescu
apreciază că in prezent nu există
problemă mai importantă decit de
zarmarea și pacea, subliniază cotidianul.
(Agerpres)

UN SATELIT CHINEZ pentru
studierea resurselor terestre a re
venit, conform programului, simbătă pe Pămint cu valoroase date ce
vor putea fi folosite în diferite do
menii ale economiei naționale. Agentia China Nouă precizează că
este vorba de cel de-al 19-lea sate
lit chinez. Lansarea a fost efectua
tă luni, de la centrul din Jiuquan,
nord-vestul Chinei.
ÎNTÎLNIRE. Membrii delegați
ilor parlamentare britanică și argentiniană care au participat la
Buenos Aires la lucrările celei
de-a 76-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare au avut o intîlnire. desfășurată cu ușile închise, in
vederea examinării posibilităților
de soluționare a diferendului asu
pra Insulelor Malvine (Falkland).
Parlamentarii au decis să se intilnească din nou. cu o ordine de zi
precisă, în aprilie 1987, la Lisabona.

REYKJAVIK 11 (Agerpres). — în
capitala Isiandei au avut loc sim
bătă două runde de convorbiri între
Mihail Gorbaciov, secretar general
al C.C. al P.C.U.S.,
și
Ronald
Reagan, președintele S.U.A.
Aceste convorbiri, care au durat
circa patru ore — informează agen
ția T.A.S.S. — se desfășoară în ca
drul pregătirii vizitei conducătorului
sovietic în S.U.A., in lumina înțe
legerii realizate la Geneva, în noiembrie anul trecut.
Au fost analizate probleme ale actualității internaționale, ale relațiilor sovieto-americane și ale înce
tării cursei înarmărilor nucleare,
precizează T.A.S.S.
Pentru duminică 12 octombrie
este prevăzută o nouă intîlnire între Mihail Gorbaciov și Ronald
Reagan.
★
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe
a anunțat că. in baza hotăfirii ce
lor doi conducători, au fost create
două grupuri speciale de lucru pen
tru a discuta problemele-cheie Ia in
tilnirea de la Reykjavik. Un grup
va discuta problemele controlului
armamentelor, iar celălalt, probleme
umanitare, regionale și bilaterale.

Cele două grupuri, a adăugat el. vor
tine prima întîlnire în cursul nopții
de sîmbătă spre duminică.
★
REYKJAVIK 11 (Agerpres). —
Secretarul general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov, a făcut o vizită
președintelui Islandei. Vigdis Finnbogadottir. în cadrul convorbirii a fost
efectuat un schimb de păreri privind
probleme internaționale actuale, le
gate de pericolul unui război nuclear
— transmite agenția T.A.S.S. Am
bele părți au menționat că relațiile
sovieto-islandeze se dezvoltă în mod
satisfăcător, pe bază reciproc avan
tajoasă.
★
REYKJAVIK 11 (Agerpres). —
Aflat la Reykjavik pentru noul dia
log la nivel înalt sovieto-american.
președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a conferit cu șeful statului islandez.
Vigdis Finnbogadottir. informează
agențiile internaționale de presă. Au
fost abordate chestiuni referitoare la
perspectivele noilor convorbiri dintre
șeful executivului american și secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S.,
alte aspecte ale actualei situații po
litice internaționale.

O.N.U.: încheierea dezbaterilor
de politică generală
NAȚIUNILE UNITE II (Agerpres).
— In plenara Adunării Generale a
O.N.U. au luat sfîrșit dezbaterile de
politică generală ale celei de-a 41-a
sesiuni. Reprezentanții statelor au
prezentat pozițiile de principiu ale
guvernelor lor.-precum și o serie de
propuneri și sugestii vizînd soluțio
narea eficientă a principalelor pro
bleme politice, juridice, economice,
sociale. militare și tehnico-științifice. care preocupă omenirea con
temporană.
Procedind la o analiză amănunțită
a ..stării lumii", majoritatea covirsitoare a șefilor de delegații au dat
expresie îngrijorării crescînde a gu
vernelor și popoarelor lor in legă
tură cu persistenta unei Încordări
de o gravitate fără precedent in ra
porturile internaționale.
O concluzie de bază a dezbaterilor
generale a fost aceea că. in ciuda
contradicțiilor existente, a deosebi
rilor de sisteme politice si a dife
rentelor de păreri într-o problemă
sau alta, toate statele, guvernele,
popoarele. Organizația Națiunilor
Unite trebuie să urmărească cu
prioritate preîntîmpinarea unui răz
boi nuclear și apărarea păcii — va
loarea supremă a întregii umanități
și condiția esențială a rezolvării ce
lorlalte probleme ce confruntă lumea
contemporană.
S-a subliniat, de asemenea, că
proclamarea de către O.N.U. a anu
lui 1986 ca An Internațional al Pă
cii trebuie folosită nu atît ca un
prilej de festivități Si declarații re
torice in favoarea dezarmării și
păcii, ci ca o ocazie unică de mobi
lizare a voinței politice a tuturor
statelor și de conjugare a eforturilor
lor pentru eliminarea surselor de
amenințare a păcii și de promovare
a acelor factori și procese pozitive
care contribuie efectiv la edificarea
unei lumi a păcii — dezarmarea,
dezvoltarea, solutionarea pe cale
pașnică a problemelor complexe
acumulate în viata mondială.
S-a evidențiat necesitatea ca etapa

următoare a lucrărilor sesiunii, cînd
se va proceda la dezbaterea de fond
a punctelor de pe ordinea de zi. să
fie folosită astfel incit actuala sesiune
să aducă o contribuție concretă la
dezamorsarea tensiunii din viata in
ternațională. la îmbunătățirea cli
matului politic mondial, la soluțio
narea reală a problemelor existente
in raporturile dintre state. Ia
triumful unei politici raționale, de
încredere, destindere, colaborare și
pace.

Javier Perez de Cuellar
reales secretar general
al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — Adunarea Generală a
O.N.U. l-a reales pe Javier Perez de
Cuellar pentru al doilea mandat de
cinci ani in funcția de secretar ge
neral al Națiunilor Unite.
Anterior, cei 15 membri ai Consi
liului de Securitate au decis in una
nimitate să recomande Adunării Ge
nerale realegerea lui Javier Perez
de Cuellar in această funcție.
Mandatul actual al secretarului
general al O.N.U. expiră la 31 de
cembrie, iar următorul va începe la
1 ianuarie 1987. De naționalitate pe
ruană. Javier Perez de Cuellar este
In vîrstă de 66 de ani.

LUSAKA 11 (Agerpres). — într-o
declarație dată publicității în capi
tala Zambiei, Congresul Național
African (A.N.C.), organizația politi
că a populației negre, interzisă in
R.S.A.. relevă că măsurile adoptate
împotriva Frontului Democratic Unit
(U.D.F.), grupare politică din opozi
ția legală sud-africană, nu vor îm
piedica continuarea luptei pentru
eliminarea regimului rasist de la
Pretoria. In același timp. A.N.C.
cheamă toate forțele antiapartheid
din Republica Sud-Africană să spri
jine Frontul Democratic Unit pen
tru a-si continua activitatea in sco
pul suprem al victoriei împotriva
opresiunii rasiale și sociale în R.S.A.
După cum s-a anunțat, recent gu
vernul rasist de la Pretoria a adop
tat hotărirea de a bloca fondurile
de sprijin din băncile R.S.A. pentru
Frontul Democratic Unit, măsură
care echivalează cu blocarea activi
tății acestei organizații, care numără
peste 800 de organizații antiapartheid
și 2,5 milioane de membri.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— Intr-un mesaj dat publicității cu
prilejul Zilei de solidaritate cu detinuții politici din Africa de Sud.
secretarul general al O.N.U.. Javier
Perez de Cuellar, a adresat comu
nității internaționale apelul de a-și
intensifica presiunile asupra regimu
lui de la Pretoria, pentru a deter
mina schimbări pașnice in R.S.A. —
relatează agenția Taniug. Potrivit
informațiilor furnizate chiar de gu
vernul sud-african. 8 009 de persoa
ne au fost arestate in această tară
din motive politice, se arată in me
saj. care relevă că pe măsura creș
terii măsurilor represive luate de
autorități rezistența poporului se
intensifică.
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BELGRAD

Plenara C.C. al U.C.I.
BELGRAD 11 (Agerpres). — La
Belgrad s-au desfășurat lucrările
plenarei C.C. al U.C.I., care a ana
lizat activitatea Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia în cadrul Uniunii
Socialiste a Poporului Muncitor din
Iugoslavia — U.S.P.M.I. — cea mai
largă organizație de masă social-politică din țară. S-a hotărît organi
zarea unor dezbateri generale de
partid pe această temă, urmînd ca
bilanțul discuțiilor să facă obiectul
unei noi plenare a C.C. al U.C.I. —
relatează agenția Taniug.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri in Liban • O
cerere adresată de O.E.P.
Lîqii Arabe
BEIRUT 11 (Agerpres). — In
noaptea de vineri spre sîmbătă s-au
produs noi lupte în zona taberei de
refugiati palestinieni Rashidiyeh, de
lingă Sour (Tyr). din sudul Libanu
lui. în pofida eforturilor și contac
telor politice vizind încetarea osti
lităților. Ciocnirile. în care au fost
utilizate artileria și mortiere, au
reizbucnit înainte de miezul nopții
și au continuat timp de opt ore.
Două ambulante cărora li s-a per
mis să intre in tabăra de refugiati
palestinieni au evacuat un număr de
răniți.
Pe de altă parte, lupte s-au pro
dus si peste linia de demarcație
dintre estul și vestul Beirutului
între miliții libaneze rivale. Două
persoane civile au fost ucise și
șapte au fost rănite. Exploziile pro
iectilelor în cartierele de locuințe
din cele două părți ale orașului au
declanșat incendii.
TUNIS 11 (Agerpres). — Organîzatia pentru Eliberarea Palestinei
______ a_
cerut Ligii Arabe ca problema atacu
rilor asupra taberei de refugiati pa
lestinieni Rashidiyeh. din sudul Li
banului. să fie înscrisă pe agenda
viitoarei reuniuni a miniștrilor arabi
ai afacerilor externe, prevăzută să
aibă loc la 18 octombrie, informea
ză agenția I.N.A, .
KUWEIT 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a lansat, in
cadrul unei adunări a organizației
din Kuweit a Federației femeilor
palestiniene, o chemare la o unitate
autentică a palestinienilor. Aceasta,
a spus el. nu este doar unitatea din
tre diferitele grupări ale organizații
lor palestiniene. Ea trebuie să fie
unitatea palestinienilor din interio
rul și din afara teritoriilor ocupate
de Israel, o unitate în jurul O.E.P.
— unicul reprezentant legitim al po
porului palestinian, a Subliniat
Yasser Arafat.
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Amplă demonstrație împotriva armelor nucleare
în R.F.G.

ț BONN 11 (Agerpres). — Peste
î 140 000 de persoane au luat parte,
simbătă. la o mare demonstrație
ț* împotriva
rachetelor nucleare pe
teritoriul vest-german și în Europa, pentru înfăptuirea de pași
efectivi în direcția dezarmării. De-

plasate 96 rachete americane
„Cruise" în 1987, potrivit planuri
lor N.A.T.O. în jurul bazei, manifestantii au format cu trupurile lor
un adevărat „zid al păcii".

sub egida Anului Internațional al
Păcii și pentru marcarea celei
de-a 40-a aniversări a creării Fondului Națiunilor Unite pentru
Copii (UNICEF) — se desfă-

sovieto-americane la nivel înalt,
formații corale de copii islandezi
au intonat numeroase imnuri în
chinate păcii — transmite agenția
Reuter.

ț
ț
„Copiii lumii au nevoie de pace!"
ț
REYKJAVIK 11 (Agerpres), —
șoară sub lozinca „Dati
.. .......lumii
.
o
ț Peste
1 009 de copii, însoțiți de
șansă — capiii lumii au nevoie de ț
sportivi din Est și Vest, au pre
ț zentat,
pace !“. „Făclia păcii" a fost pur ț
primului mi
tată de la aeroportul Keflavik. pe
ț nistru Iaal Reykjavik,
Islandei, Steingrimur
o distanță de 50 de km pină in ca ț
Hermannson, „Făclia păcii", care
pitala Islandei, de o ștafetă de
ț va
face înconjurul lumii, ca sim
alergători de renume internațional.
bol al bunului cel mai de preț al
In parcul din preajma clădirii ț
omenirii. Acțiunea — organizată unde se desfășoară /convorbirile I
f
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Peste 22 milioane de semnături pe „Apelul
de la Hiroshima și Nagasaki"
TOKIO 11 (Agerpres). — Peste
22 999 999 de locuitori ai Japoniei
și-au. pus semnătura pe „Apelul de
la Hiroshima și Nagasaki", prin
care opinia publică internațională
este chemată să acționeze în vede
rea prevenirii unei catastrofe ter
monucleare și pentru lichidarea ar
senalelor nucleare. Acest document
a fost adoptat în luna februarie
1985 de participanții la Conferința

ț
ț
internațională de Ia Tolsjio în fa ț
voarea păcii.
După cum relatează ziarul „Aka- ț

hata“. organizatorii acestei campa
nii de masă și-au propus să adune
semnăturile de la jumătate din lo
cuitorii Japoniei. Pină acum ei au *
primit sprijinul a aproximativ 2 000 ț
de organe locale ale puterii de stat,
inclusiv al guvernatorilor din cinci
prefecturi și al primarilor din zeci l
de orașe mari nipone.
’

Turcia refuză amplasarea pe teritoriul ei a noilor
rachete cu rază medie de acțiune

WASHINGTON 11 (Agerpres). —
In orașul Berkeley din California
continuă lucrările conferinței știin
țifice americane consacrate exami
nării consecințelor înfăptuirii pro
gramului „Inițiativa de Apărare
Strategică", cunoscut sub denumi
rea de „războiul stelelor". Luind
cuvintul în cadrul dezbaterilor,
specialistul american în problemele
armelor strategice Richard Harvin
a subliniat că doctrina „războiului
stelelor" transformă umanitatea în-

die de acțiune pe teritoriul său și
nu și-a schimbat această poziție.
In legătură cu aceasta, agențiile
de presă subliniază că secretarul
de stat britanic pentru apărare.
George Younger, a declarat recent
Ia Bournemouth că grupul de pla
nificare al N.A.T.O. ar urma să
propună amplasarea de rachete cu
rază medie de acțiune în Turcia.

tr-un veșnic „prizonier" al nimici
rii nucleare. Numeroși oameni de
știință au arătat că accelerarea
cercetărilor in cadrul „Inițiativei
de Apărare Strategică" subminează
întregul program de cercetare ști
ințifică din S.U.A.
Participanților la acest forum ști
ințific le-a fost prezentat in pre
mieră filmul antirăzboinic „Războaiele stelelor și căutarea securității". oeliculă realizată de ciCalineaști documentariști
fornia.
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monstrantii au organizat un marș ț
pină la baza militară de la Has- ț
selbach, unde ar urma să fie am

împotriva militarizării Cosmosului

SEISM. Capitala Salvadorului a
fost zguduită vineri de o se.rie de
cutremure avind magnitudinea cu
prinsă intre 4,3 și 7 grade pe scara
Richter — informează agențiile in
ternaționale de • presă. Seismul cu
cea mai mare intensitate, al cărui
epicentru a fost localizat la circa
170 km de San Salvador, a provo
cat — potrivit informațiilor prove
nite din zonă — peste o sută de
morți și mii de răniți. Zeci de mii
de persoane au rămas fără adăpost,
în tară a fost decretată starea de
calamitate publică.
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• Acțiuni • Poziții • Manifestări

ANKARA II (Agerpres). — Este
imposibil ca rachete nucleare de
tip „Cruise" sau „Pershing" să fie
amplasate in Turcia, a declarat
Sami Ornaran. purtător de cuvint
al Ministerului turc al Afacerilor
Externe, intr-un interviu acordat
ziarului „Milliyet". Turcia, a pre
cizat el. a refuzat in mod ferm să
aibă amplasate rachete cu rază me-

UN COMANDO al organizației
teroriste vest-germane „BaaderMeinhof" a asasinat, la Bonn, cu
mai multe focuri de armă pe Gerold von Braunmuehl, funcționar
superior din Ministerul de Externe
al R.F.G. — anunță agențiile in
ternaționale de presă.
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Situația din R.S.A.
Protest al A.N.C.
după noile măsuri represive
ale Pretoriei

cinteia
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