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1N INTÎMPINAREA CONFERINȚEI

naționale a partidului

• Principalele mijloace meca
nice trebuie concentrate acum
la însămînțarea griului
® Prezenți permanent în cîmp,
alături de mecanizatori, inginerii
agronomi au datoria să asigure
efectuarea unor lucrări de cea
mai bună calitate

• Prioritate eliberării terenu
lui și efectuării arăturilor pe
suprafețele destinate însămînțărilor de toamnă
• Semănatul orzului - încheiat
neîntîrziat în toate unitățile cul
tivatoare

înaltă răspundere, organizare temeinică a mdncii

PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE
noi în circuitul
productiv

BACAU : Sonde
ealizarea in cele mai bune condiții a planului
constituie problema cardinală care trebuie să
preocupe in aoeastă perioadă organele si orga
nizațiile de partid, oamenii muncii din fiecare
IntreDrindere. conducerile Centralelor industriale și
ministerelor. Numai raportind realizările la proiectele
S'tabilite, numai situînd producția fizică, exportul, pro
ductivitatea muncii, costurile, calitatea la nivelul pre
vederilor de plan se poate spune că intr-un colectiv
’muncitoresc, intr-un județ sau pe ansamblul unei
ramuri se manifestă răspunderea si exigenta necesare
pentru desfășurarea unei activități productive eficien
te. de înalt randament. A realiza exemplar sarcinile
de plan la toți indicatorii cantitativi si calitativi în
seamnă in fapt a asigura condiții materiale concrete
pentru dezvoltarea in ritm susținut a economiei,
pentru progresul multilateral al patriei, pentru creșterea bunăstării tuturor.
Nu există altă sursă de progres și bunăstare in
afară de munca concretă, munca mereu mai spornică
din fabrici și uzine, de pe șantiere de construcții si
de pe ogoare, din institute de cercetări și proiectări.
Desigur, obiectivele propuse a fi înfăptuite in acest
an sint mobilizatoare și nimeni nu poate afirma că
problemele planului sint simple. Dimpotrivă, in con
dițiile actuale, cind economia noastră se caracteri
zează printr-o mare complexitate, problemele reali
zării planului sint și ele deosebit de complexe, ceea
ce impune acțiuni unitare, riguros coordonate din
partea tuturor factorilor cu munci de răspundere de
la toate eșaloanele organizării producției. De la
maistru, care este principalul organizator al locului
de muncă, la șeful de atelier, de secție și pină la
directorul întreprinderii, iar de aici pină la conduce
rile centralelor industriale și ale ministerelor. Sintetizind problemele ce trebuie rezolvate pentru asi
gurarea condițiilor necesare desfășurării in cele mai
bune condiții a activității productive din întreprin
deri. se poate spune că toate au drept numitor co
mun buna organizare a muncii și disciplina.
Fără Îndoială, problemele realizării efective a pro
ducției se decid și se soluționează în ultimă instanță
la nivelul locurilor de muncă. în secțiile de fabrica
ție. Rezultatele cantitative și calitative ale muncii
depind insă, deopotrivă, de modul în care se asigură
baza tehnico-materială. de organizarea f luxuri lor de
producție șl tehnologiile aplicate, de competența șl
răspunderea muncitorilor, maiștrilor, specialiștilor
care coordonează și eXecutâ producția, Iată de ce a
devenit esențial ca in fiecare unitate munca să fie
astfel organizată incit să se asigure un control ri
guros, permanent, zi de zi. pe intregul flux tehnolo
gic al problemelor de care depinde realizarea produc
ției, să se evite munca în asalt, desiucronizările in
aprovizionarea tehnico-materială sau în livrarea fon
dului de marfă. Altfel spus, organele si organizațiile
de partid, cadrele de conducere, specialiștii din cen
trale și ministere au datoria, obligația de a se întilni. de a dezbate cu maximă răspundere problemele
producției si de a găsi operativ cele mai eficiente
soluții menite să înlăture greutățile care pot apărea
intr-un moment sau altul, de a determina o stare
activ participativă a tuturor oamenilor muncii pen
tru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice.
Insistăm asupra necesității îmbunătățirii stilului de
muncă, a intăririi răspunderii organelor de conducere
colectivă din întreprinderi, centrale si ministere, de
oarece in prezent și problemele producției sint deo
sebit de complexe. De altfel, din investigațiile și
analizele efectuate într-o serie de unități rezultă că
multe probleme trebuie soluționate la nivelul cen
tralelor industriale și ministerelor. în unele domenii
de activitate se intilnesc situații cind producția nu se
poate desfășura ritmic, la nivelul prevederilor de
plan, tocmai din cauza slabei cooperări între între
prinderi din cadrul aceleiași centrale industriale. Care
este atunci rolul centralei ca titulară.de plan? Ca
fac specialiștii care sint învestiți în mod expres cu
răspunderea soluționării unor probleme concrete ale
producției din întreprinderi ? Specialiștii din cadrul
centralelor nu au menirea și nu trebuie să devină
simpli inregistratori ai neajunsurilor sau greutăților
din activitatea unităților pe care le coordonează. O
observație critică îndreptățită, o sugestie trebuie în
soțite de propuneri concrete, de măsuri practice pen
tru reintrarea lucrurilor pe făgașul normal, pentru
îndeplinirea ritmică, integrală a sarcinilor de plan și
onorarea exemplară a tuturor contractelor încheiate
cu beneficiarii interni si partenerii de peste hotare.
Numai așa. ei. specialiștii si cadrele cu munci de
răspundere dintr-un domeniu sau altul de activitate,
vor face proba răspunderii si competentei cu care se
achită de sarcinile ce le revin intr-un mecanism de
mocratic bine conturat. Pentru desfășurarea unei activităti economice eficiente este necesar ca pretutindeni, la toate eșaloanele să se asigure o imbinare
armonioasă intre conducerea și răspunderea colectivă.
pe de o parte, si răspunderea personală, pe de altă
parte.
Fiecare cadru de conducere a primit din
partea colectivului din care face parte o adevărată
învestitură de încredere și. pe măsura răspunderii pe
care o poartă, trebuie să acționeze prompt pentru în
deplinirea sarcinilor ce ii revin, să facă dovada com
petenței pe care o implică funcția ce o deține.
In același timp, răspunderea nu poate fi ruptă de
eșaloanele organizatorice la care trebuie să se manifeste. Subliniem acest lucru deoarece, așa cum a
rezultat dintr-un șir de anchete publicate de ziarul
nostru, unele din problemele de care depinde înde
plinirea sarcinilor de plan depășesc intr-adevăr sfera
de cuprindere a întreprinderilor, dar sint și altele
care intră strict in competența organelor și organi
zațiilor de partid, a cadrelor de conducere din fiecare unitate. Astfel. în unele întreprinderi se înregistrează încă un număr mult prea mare de absente
nemotivate, de învoiri de la program. Sint situații
cind nici colaborarea dintre secțiile aceleiași unități
nu se desfășoară normal, pierzindu-se din această
cauză însemnate capacități de producție. Cine poate
și trebuie să rezolve aceste probleme ? Evident, or
ganele și organizațiile de partid, de tineret, de sin
dicat, conducătorii locurilor de muncă, ai secțiilor și
Întreprinderilor respective.
Nimeni nu are undeva, in stoc, rezerve de forță
de muncă sau de capacități de producție pe care la
nevoie să le repartizeze acelor unități unde activita
tea nu este bine organizată, unde. se pierde timpul,
unde mașinile și instalațiile din dotare nu sint folo
site potrivit prevederilor de plan. Și nu ar fi nici
normal și nici economic să se procedeze așa. în fie
care întreprindere. în fiecare sector de activitate,
sarcinile trebuie astfel repartizate, iar munca astfel
organizată incit producția să se poată desfășura și
realiza normal, ritmic, la nivelul cantitativ și calita
tiv prevăzut, in concordantă cu cerințele economiei.
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Petroliștii din cadrul Schelei de foraj Comănești. unitate fruntașă, care a lansat la
început de an chemarea la întrecere pentru
toate unitățile similare din tară, intîmpină
Conferința Națională a partidului cu noi și
semnificative fapte de muncă. În aceste zile,
formațiile de lucru conduse de maiștrii
Gheorghe Ardeleanu și Mircea .Enea au în
cheiat forajul si au predat in circuitul pro
ductiv noi sonde de medie adîncime pe
cimpurile petroliere de la Tazlău, Mihoc si
Toporu. Cu acestea, numărul sondelor forate
de la Începutul anului de colectivul schelei.
Comănești a ajuns la 38, cu 8 sonde , in plus
față de prevederile planului pentru această
perioadă. Cele mai multe dintre noile sonde
au fost puse in funcțiune înainte de termen.
faDt ce a avut o influentă pozitivă asupra
producției de țiței. Maistrul Octavian Jigău,
secretarul comitetului de partid, ne spunea
că succesul se datorează unei mai bune or
ganizări a muncii la locul de producție de
către brigăzile de foraj, respectării ordinii
și disciplinei, introducerii - unor noi tehno
logii de lucru, folosirii sapelor cu role și 3
lame și a fluidelor de mare eficientă.
(Gheorghe Baltă).

GORJ : Preocupări pentru
sporirea producției de cărbune
energetic
In unitățile miniere din bazinul carbonifer
al Gorjului se desfășoară în această perioadă
o susținută activitate pentru sporirea pro
ducției de cărbune energetic, astfel ca pa
ralel cu alimentarea ritmică a termocentralelor să 4 ie create din timp și stocurile ne-
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cesare de cărbune în vederea pregătirii se
zonului de iarnă. Printr-o afnplă mobilizare
pentru buna întreținere și folosire cu randa
ment superior a liniilor tehnologice de excavare și transport, colectivele de muncă din
marile cariere de lignit de la Lupoaia, Gîrla,
Tismana I, Tismana II. Rovinari Est și
•Urdari au sporit cu 10—15 la sută indicele
de folosire intensivă a excavatoarelor cu ro
tor, fapt concretizat în realizarea de către
aceste unități, de la începutul anului pînă în
prezent, a unui volum suplimentar de peste
o jumătate de milion metri cubi masă mi
nieră. în fruntea întrecerii se situează har
nicii mineri de Ia cariera Girla, unitateetalon in bazinul minier Rovinari ,care, înregistrînd o producție suplimentară de peste
200 000 tone cărbune, a raportat îndeplinirea
înainte de termen a sarcinilor de plan pe
trei trimestre. (Dumitru Prună).
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Colectivele muncitorești din județul Boto
șani intîmpină Conferința Națională a parti
dului cu un frumos buchet de realizări. Ast
fel. a fost pusălin funcțiune la întreprinde
rea de mașini unelte grele pentru deformare
plastică Dorohoi o nouă capacitate de pro
ducție. Reducind un ciclu de fabricație care
in mod normal durează cîteva luni, specia
liștii de la întreprinderea mecanică pentru
agricultură Botoșani au reușit să producă
numai în decurs de o săptămînă primele
matrite pentru injectat elemente componente
ale unor utilaje agricole modernizate. La în
treprinderea de articole tehnice din cauciuc
Botoșani au fost asimilate noi modele
garnituri presate și profilate, ridicînd
peste 200 numărul noilor repere introduse
fabricație in acest an. (Eugen Hrușcă).

Colectivul întreprinderii mecanică
din Capitală realizează o gamă largă de produse
de tehnică de vîrf, care, datorită calității și fiabilității, sint tot mai intens solicitate la
export. Demn de relevat este faptul că în perioada care a trecut din acest an, colectivul
de aici a depășit planul la export cu 12,5 la sută. în imagine : aspect de muncă din secția
manometre, unde se lucrează la noi produse pentru export Foto : S. Cristian

în procente pe județe, în seara zilei de

STADIUL INSĂMiNȚĂRILOR DE TOAMNĂ - TOTAL CULTURI -

23 septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii).

Cercetarea în sprijinul dezvoltării
bazei de materii prime
Strategia făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării țării noastre spre comunism,
fundamentată și promovată de Parti
dul Comunist Român cu contribuția
determinantă a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceausescu,
acordă științei și tehnologiei avan
sate un roi primordial in asigurarea
dinamismului forțelor de producție.
Una dintre sarcinile principale ale
perioadei actuale stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, o re
prezintă creșterea aportului cercetă
rii la asigurarea bazei de materii
prime, pe seama elaborării de noi
tehnologii pentru valorificarea efi
cientă a zăcămintelor cu conținuturi
mai scăzute în substanțe utile, pen
tru atragerea în circuitul economic
a tuturor resurselor reiolosibile re
zultate din procesele de producție și
consum.
Un rol deosebit în realizarea sarcinilor ce revin activității de cerce
tare îl au Programul-directivă de
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a progre
sului tehnic pină în anul 2000. pro
gramele speciale și prioritare elabo
rate de Comitetul Național pentru
Știință și Tehnologie la inițiativa și
sub directa Coordonare a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu.
Vizita de lucru în județul Maramu
reș a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

secretarul general al partidului. îm
preună cu tovarășa Elena Ceausescu,
orientările și sarcinile de o inesti
mabilă valoare pe care ni le-au dat
cu această ocazie ne-au mobilizat în
reactualizarea programelor de cerce
tare in sensul cuprinderii în mai
mare măsură in activitatea noastră

pSTIINTA—
în confruntare
creatoare cu
periuțele economie^
a sarcinilor privind creșterea și di
versificarea bazei de materii prime,
sporirea gradului de recuperare a
metalelor din zăcăminte și îmbunătă
țirea calității produselor.
Pe baza prevederilor acestor pro
grame, a sarcinilor ce revin unităților
de producție beneficiare — Centrala
minereurilor Baia Mare. Combinatul
minier Gura Humorului și alte uni
tăți ale Ministerului Minelor — insti
tutul nostru și-a intensificat preocu
pările pentru elaborarea de tehno
logii de deschidere și punere in ex
ploatare a unor zăcăminte noi. de

A

munca si creație

Recolta viitoare
o bătălie a prezentului
tn toată Cîmpia Română, ca în tot Bără
ganul. ca In toate cîmpiile țării e campanie
agricolă. Cea mai complexă dintre toate campaniile
agricole ale anului. Ne aflam, la 23 septembrie, în
partea de nord a județului Teleorman, anume în
Consiliul unic agroindustrial Roșiori de Vede. Uscăciu
nea se simte in aer, o poți recunoaște și după norii
groși de praf ce se ridică în urma tractoarelor. Dor
pentru agricultorii de aici acesta a fost un motiv în
plus pentru a se apleca cu și mai multă seriozitate și
stăruință asupra muncii lor.
Aici, la Roșiori, toamna agricolă este vizibilă nu doar
pe cîmpiile din jur (23 800 hectare teren agricol
cuprinde consiliul unic), ci și în orașul a cărui indus-

trie este, în cea mai mare parte, legată direct de
agricultură (construcții de mașini pentru agricultură,
preluarea, depozitarea, transportul și prelucrarea pro
duselor agricole).
Din discuția cu Zamfir Cringeanu, președintele
C.U.A.S.C. Roșiori, am extras următoarea fișă de cam
panie : Porumbul a fost recoltat de pe 1 750 hectare
din cele 4 305 programate. Soia - recoltată pe
780 hectare din suprafața totală de 1 250 hectare.
Semănatul orzului practic s-a încheiat, iar însămințarea orzoaicei se află in stadiul final. Toate gindurile și acțiunile sint îndreptate acum spre semănatul
griului, cea mai importantă lucrare care se va genera
liza de mîine și în celelalte unități agricole din consiliu.

în cîmpul asaltat de mașini
si oameni
C.A.P. Măldăieni. Departe, în
zare, tractoare și semănători tra
versează ogorul uscat. La marginea
unui drum, printre tarlale, un
grup mare de cooperatoare decoletează sfecla de zahăr scoasă din
lanul brăzdat.
— De ce ați recoltat in fișii ?
Șefa de fermă, ing. Sofia Vălușcă, explică :
— A trebuit să o scoatem cu
plugul. Dislocatorul a refuzat să
intre in pămîntul ăsta ca betonul.
Uitați-vă la bolovani. Va fi și mai
greu cind va trebui să scoatem
sfecla din fișiilă rămase. Dar altă
soluție nu-i.
>
— Nu v-ați grăbit ?

— Pe uscăciunea asta, frunzele
sfeclei rămase în pămint neavînd
apă incep să consume din... propria rădăcină. Și diminuează pro
ducția care și așa... Și cit de bine
am lucrat anul ăsta ! Prașile peste
prașile, rărit ca la carte, nici fir
de buruiană... Ce s-a făcut trebuie
să nu se piardă.
Din adincul cîmpurilor sosește
președintele, ing. Gheorghe Blaj.
— Am fost la semănători.
— E bine că introduoeți semin
țele în pămîntul uscat ?
— E bine — spune el. Patul ger
minativ e bine pregătit. Arătură în
miriște.. pămîntul s-a mărunții.
Sămința va sta in sol ca... in ma-
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gazie. Și la prima ploaie, pornește.
Agricultorul trebuie să vină in în
tâmpinarea condițiilor climatice nu
să le aștepte.
— Ce forțe aveți azi în cimp ?
— Pe toate, 500 de cooperatori si
plus
funcționari.
mecanizatori,
școlari, plus 200 ia recoltat legume.
Dacă mergeți acum in sat. nu gă
siți aproape pe nimeni. Așa-i
toamna la noi. Toamna asta mai
ales.
Pornim mai departe peste cimpurile animate de mulțimea oame
nilor și a mașinilor. Se recoltează
manual porumbul din loturile de
hibridare. Se recoltează și celălalt
porumb. Se scot din cîmp și 6e

Mihai CARANFIL
Stan STEFAN

(Continuare in pag. a V-a)

săpare cu viteze sporite a lucrărilor
miniere orizontale și verticale, teh
nologii cu producții mărite in aba
taj. metode de exploatare cu pier
deri minime, stabilirea căilor pentru
creșterea gradului de recuperare a
metalelor din minereurile extrase și,
reducerea dilutiei.
în faza de preparare a minereu
rilor. preocupările noastre vizează
elaborarea de tehnologii cu extracții
mărite, pentru creșterea calității
concentratelor, asigurîndu-se. tot
odată. valorificarea superioară atit
a metalelor de bază, cit și a celor
însoțitoare. Pentru sporirea contribu
ției activității de cercetare la creș
terea bazei de materii prime, ne pre
ocupăm. de asemenea, de elaborarea
unor procedee tehnologice neconvenționale menite să asigure recupe
rarea elementelor utile din sterile
de Rotație, hălzi miniere, ape de
mină, minereuri sărace în elemente
utile, cenuși metalurgice etc.
Dintre cercetările elaborate de in
stitutul nostru în ultimul timp pri
vind această tematică, care au fost
aplicate cu bune rezultate în produc
ție. exemplificăm tehnologiile de
deschidere și exploatare a zăcămin
telor noi de la Baia Sprie și RodnaFăget. a celor care se referă la apli
carea metodelor de exploatare cu
viteze mărite prin subetaje a zăcămintelor Borzaș din cadrul exploațărilor Săsar și Gura Băii de la
Borș a.
O atenție deosebită am acordat.
împreună cu unitățile beneficiare.
realizării unor cercetări menite _
asigure creșterea cu 2—5 la sută a
gradului de recuperare a metalelor
din minereurile extrase, precum și
reducerea în medie a dilutiei cu 2—10
la sută la minele Herja. Baia Sprie,
Săsar. Rodna-Făget și Leșu Ursului.
De asemenea, am încheiat recent cu
bune rezultate cercetările privind
creșterea gradului de valorificare a
metalelor din minereuri la minele
Cavnic și Băiuț și studiem extin
derea aplicării soluțiilor experimen
tate la minele Ilba. Nistru. Turț și
Leșu Ursului.
Cunoscind că prin creșterea produc
tivității muncii se poate asigura și
sporirea volumului de rezerve, acti
vitatea de cercetare a fost orientată
spre elaborarea, aplicarea și extin-

Dr. inej. Hie PARASCHIV,
directorul Institutului de cercetări '
și proiectări pentru minereuri
neferoase Baia Mare

(Continuare în pag. a V-a)
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Livrări
suplimentare la export
BÎRLAD :

Situînd stăruitor în prim-planul
preocupărilor activitatea de reali
zare a producției pentru export
printr-o muncă bine organizată,
puternicul colectiv al întreprinderii
de rulmenți din municipiul Bîrlad
obține noi și însemnate succese în
livrarea produselor către partenerii
din cele peste 70 de țări ale lumii.
Referindu-se la îndeplinirea sarci
nilor contractuale la export pe trei
trimestre înainte de termen, ingi
nerul Gheorghe Druică, șeful
serviciului export din întreprin
dere. ne-a spus că succesul se da
torează unei activități mai susținu
te. stimulate de prevederile recen
tului decret al Consiliului de Stat,
înnoirii produselor, ridicării nive
lului tehnic și calitativ al acestora.
Totodată, lansarea din timp a pro
ducției, măsurile tehnice și orga
nizatorice întreprinse vor permite
ca pină la 1 octombrie
să fie
expediate suplimentar partenerilor
din străinătate importante cantități
de rulmenți, în valoare de peste
22 milioane lei. (Petru Necula).
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ORGANIZAȚIILE DE PARTID
angajate ferm in acțiunea de modernizare a producției
Perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție re
prezintă una dintre cele mai cuprinzătoare acțiuni inițiate de conducerea
partidului, fiind menită să genereze mutații radicale, profunde, de ordin
organizatoric, tehnic și tehnologic in toate unitățile productive. înfăptuirea
programelor de modernizare adoptate in fiecare întreprindere necesită
sporirea eforturilor organizatorice pentru promovarea și aplicarea pe scară
largă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane,
pentru creșterea mai puternică a productivității muncii, pentru utilizarea
cit mai eficientă a resurselor de materii prime și energetice, folosirea la
întreaga capacitate a utilajelor și instalațiilor, pentru ridicarea continuă
a nivelului tehnic și calitativ al producției și asigurarea unei înalte
competitivități a produselor românești pe piața externă. Mari răspunderi
revin în acest sens organelor și organizațiilor de partid, care trebuie să
fie „motorul" acestei acțiuni do mare importanță economică și politică.
In relatările de față prezentăm aspecte referitoare la modul în care
organizațiile de partid din citeva unități industriale mobilizează energiile
creatoare ale colectivelor și participă nemijlocit la infăptuirea progra
melor de perfecționare a organizării și modernizare a producției.

Un exemplu concludent
de responsabilitate comu
nistă, Pentru realizarea programu
lui de modernizare, comitetul de
partid de la întreprinderea minieră
Vulcan, din Valea Jiului, pe baza
unei analize a potențialului tehnicoingineresc de care dispune unitatea,
a hotărit ca fiecare inginer și teh
nician să fie implicat, cu sarcini
bine definite, în introducerea pro
gresului tehnic, in aplicarea in pro
ducție a celor mai avansate metode
și tehnologii de lucru. încredințarea
de sarcini de partid concrete, cu
termene precise de aplicare, a de
terminat creșterea răspunderii cadre
lor tehnlco-ingineresti pentru tradu
cerea in viață a numeroase măsuri
cuprinse in programul de moderni
zare. Una dintre acestea a constat in
introducerea unui complex de susți
nere si tăiere mecanizată a cărbune
lui. care să lucreze- pe un olan în
clinat de peste 33 de grade.
— Punerea în funcțiune a com
plexului in asemenea condiții a con
stituit o adevărată premieră — ne
spune tovarășul Arpad Crișan. secre
tarul comitetului de partid. Era ne
cesar să fie rezolvate o seamă de
nroblenje tehnice cu un mare grad
de dificultate, si. în primul rind. să
fio aduse unele modificări in con
strucția complexului românesc SMA
2. De aceea, celor mai . buni ingineri,
comuniști cu o temeinică pregătire
profesională si o bogată experiență
în producție, li s-au încredințai răs
punderi precise pe fiecare fază de
operații pentru punerea in funcțiune
a noului complex mecanizat.
Inginerii Petru Costinas. Mitică
Nicolescu. Viorel Radulescu. Cristian
Dinescu. Constantin Tudorică. alte
cadre, impreună cu specialiști de la
Combinatul minier Valea Jiului și
întreprinderea de utilai minier Pe
troșani. au fost tot timpul alături de
electromecanici și'mineri. Cu totii au
lucrat în program continuu. Pentru
fiecare fază de montare a secțiilor
componente ale complexului a fost
nevoie să se încerce mai multe solu
ții tehnice : totodată, a fost necesar
să se rezolve numeroase probleme
legate de buna funcționare a siste
mului de ripare, ancorare, de armare
a intersecțiilor. De multe ori nu a
existat nici noțiunea de timp. "Se
lucra cu multă pasiune si răspun
dere. Fiecare specialist sau meseriașera convins că trebuie să reușească,
să învingă scepticismul celor ce nu
credeau că se poate lucra cu un com- Plex de susținere și tăiere mecani
zată a cărbunelui pe un asemenea
plan înclinat. După citeva luni de
muncă asiduă, complexul a fost pus
in funcțiune. ..Avem programat să
extragem 450 tone cărbune pc zi —
lip precizează șeful brigăzii, tova
rășul Ion Purcariu, care a preluat
complexul. De Ia o decadă la alta,
productivitatea muncii sporește cu
2—3 tone pe post. Cadrele tehnicoinsineresti sint tot timpul lîngă noi,
minerii rezolvă operativ problemele
ce se ivesc. Nu e ușor să lucrezi pe
o asemenea înclinare, dar cu atit
mai mult satisfacția muncii noastre
este mai mare. Sintem primii in țară
care am dovedit că se poate lucra
mecanizat la o înclinare de peste
35 grade".
O reușită a destoinicilor comuniști
de la mina Vulcan și un exemplu de
responsabilitate in îndeplinirea la
timp si cu bune rezultate a sarcinii
de partid încredințate.

De la propuneri individu
ale la realizări colective,
întreprinderea de ceasuri „Victoria"

Pregătirea
profesională
să devanseze modernizarea
producției. Se știe că aplicarea
măsurilor pentru perfectionarea or
ganizării și modernizarea proceselor

În unități industriale
din județele Hunedoara,
Arad si Tulcea
clin Arad este cunoscută atit. în tară,
cit și peste hotare, lucru dovedit și
de. faptul că 80 la sută din producția
ce se realizează in prezent aici este
livrată la export. Și cum un ceas
ieșit de pe banda de montai incorpo
rează circa 700—800 de operații, în-,
diferent de modelul in care se pre
zintă. este limpede că mereu apare
cite o problemă ce- solicită soluții
tehnologice noi. îmbunătățite, cu efi
cientă ridicată. Altfel spus, pentru
a spori competitivitatea produselor,
colectivul întreprinderii. in frunte
cu comuniștii, luptă necontenit pen
tru promovarea noului in tehnică,
„Nu există lună în care, intr-o organizatie sau alta să nu se discute,
în cadrul adunărilor de partid, despre modul in care se indeplinesc
sarcinile de creștere a productivității
muncii, despre respectarea discipli
nei tehnologice și mai buna organi
zare a activității productive — ne
spune tovarășa Mirela Moraru. secre
tarul comitetului de partid. Aproape
că nu avem membri de partid care,
intr-un fel sau altul, să nu fi pro
movat o idee nouă, să nu fi adus o
îmbunătățire tehnologică in procesul
de fabricație. Drept urmare, progra
mul de modernizare a producției este
în permanentă îmbogățit cu noi idei,
soluții, propuneri de măsuri. De cele
mai multe ori sint propuneri indivi
duale. Birourile organizațiilor de
bază se îngrijesc insă ca aceste pro
puneri individuale să se materiali
zeze prin atragerea și a altor oameni
ai muncii. Numai așa poate fi asi
gurată punerea cu rapiditate in va
loare a potențialului de creativitate
tehnică al colectivului".
Solicităm citeva exemple mai re
cente. dar ni se prezintă zeci. Și.
totuși, trebuie să alegem. Ne oprim
la unele dintre ele : intr-o adunare
a organizației de partid, comunistul
Octavian Haiduc a propus să se
realizeze mecanismul de ceasornic
cu secundar central, atit de solicitat
la export. „Ușor de spus — au apre
ciat unii — dar foarte greu de rea
lizat". însă tehnicianul nostru știa ce
spune și s-a angajat să realizeze
prototipul respectiv. împreună cu
Emeric Bogcha, tehnician la atelie
rul de mecanică și ștanțare de pre
cizie, a construit un asemenea pro
totip în mai puțin de două luni.
După citeva încercări și ajustări,
noul mecanism a fost asimilat și
introdus in fabricația de serie. Azi
se realizează patru modele de
ceasuri deșteptătoare dotate cu se
cundar central, iar eficiența econo
mică a propunerii se regăsește într-un spor de beneficiu de un mi
lion de lei pe an. Dar situații in
care de la propuneri individuale
s-a trecut la înfăptuiri colective, de
mare eficiență, sint intr-adevăr
multe la „Victoria". Comunistul loan
Abrudean, lăcătuș mecanic la între-

Sarea

din nou
la arbitraj
In ziarul „Scînteia" nr. 14 006 a
apărut articolul „Sarea... la arbi
traj", in care se critica lipta aces
tui produs in Capitală. în răspun
sul primit de la conducerea Salinei
Slănic-Prahova se arată că pro
ducția de sare a crescut, ajungind
in prezent la circa un milion tone
pe an. In ultimii doi ani au apărut
o serie de greutăți in aprovizio
narea cu acest produs din cauza
lipsei acute de ambalaje contrac
tate cu diferiți furnizori. „în fie
care an — se precizează in răs-’
punsul primit - ■ am acționat la ar
bitraj acești furnizori care, pentru
nelivrarea ambalajelor au plătit
sute de mii de lei penalizări, cum
va fi cazul și in acest an. Dar cu
aceste penalizări nu se rezolvă
problema aprovizionării cu sare.
în perioada ianuarie-septembrie
a.c., Salina Slănic trebuia să livre
ze la fondul pieței 86 976 tone sare,
dar. din lipsa ambalajelor, a li
vrat numai 71 694 tone, înregistrindu-se la 1 septembrie o restantă
de 15 282 tone. In perioada ianuarie-aprilie, restanța era și mai mare
— circa 20 mii tone, dar s-a dimi
nuat in perioada mai-septembrie.
cînd am primit ambalaje lacote mai
ridicate față de nivelul obișnuit.
In perioada analizată nu au li
vrat cantitățile de ambalaje con
tractate furnizorii : I.H. Bușteni
— 788 000 saci de hîrtie ; Combi
natul Suceava — 75 000 saci de
hirtie : întreprinderea de pre
lucrat mase plastice Buzău —
185 000 saci de polietilenă ; Combi
natul Drobeta-Turnu Severin — 112
tone carton duplex, iar întreprin
derile de prelucrat mase plastice
Sf. Gheorghe și Buzău sint restan
te cu 41 tone folie de polietilenă
pentru ambalaje. în total, ambala
jele restante însumează o capaci
tate cu oare s-ar fi putut livra
63 000 tone sare, cantitate care pu-

țiriere, a propus și, în scurt timp,
s-a realizat prin autodotare, meca
nizarea operației de șlefuire a
clopoțeilor de la un ceas deșteptă
tor destinat exportului, obținindu-se
o reducere a cheltuielilor totale cu
350 000 lei pe an.
Afirmarea puternică a inițiativei
personale, buna pregătire profesională a muncitorilor și specialiștilor,
activitatea de stimulare a creativi
tății tehnice desfășurată de organi
zația de partid, inaltul spirit, de
ordine și disciplină in muncă stau la
temelia rezultatelor obținute de co
lectivul acestei întreprinderi, care în
perioada ce >a trecut din acest an
și-a realizat toate sarcinile de plan,
inclusiv planul la export.

tea acoperi complet, necesarul ecoriomiei și al populației.
în această perioadă, conducerea
întreprinderii noastre a trimis, in
repetate rinduri, zeci de delegați
la furnizorii de ambalaje pentru a
impulsiona și accelera ritmul de
livrare. S-au făcut zeci și zeci de
intervenții scrise și telefonice la
acești furnizori și la forurile lor
tutelare.
Așa cum am arătat, in ultimele
5-luni situația s-a ameliorat întrucitva prin primirea ambalaje
lor la nivelul contractat pe aceste
luni, dar furnizorii noștri afirmă
că nu pot livra mai nimic din res
tantele anterioare, fapt, ce ne pune
in situația să nu putem lichida in
tegral restanțele din perioada ianuarle-aprilie a.c.“. în încheierea
răspunsului primit se menționează
că Salina Slănic-Prahova poate re
cupera restanța de 15 282 tone Je
sare la fondul pieței, in situația
cind furnizorii vor livra ambalaje
le, iar Ministerul Transporturilor
și Telecomunicațiilor va asigura
vagoanele necesare.
Așadar persistă, incertitudinea
livrărilor. în legătură cu aceasta
se pune întrebarea : de ce nu se
transportă sarea in mai mare mă
sură in ambalaje refolosibile ? Nu
ar fi ut.ilă refolosirea de zeci de
ori (de cel puțin o sută de ori in
cazul sacilor de iută sau cinepă) a
ambalajelor, așa cum se procedează
in cazul unor produse alimentare ?
Nu este de competenta noastră să
sugerăm căi de soluționare a si
tuației, dar este cert că acest lu
cru trebuie să-l facă cei ce au da
toria să asigure buna aproviziona
re a magazinelor, îndeosebi acum,
cind sarea reprezintă unul din
produsele solicitate de gospodine
in cadrul pregătirilor pentru iarnă.

B. CONSTANTIN

de producție trebuie să fie strîns
corelată cu acțiunile de ridicare a
nivelului de pregătire tehnico-profesională al oamenilor muncii. Cum
acționează in acest sens comitetul
de partid, organizațiile de bază de
la Întreprinderea de construcții
navale și utilaj tehnologic din
Tulcea ? „Am înregistrat rezultate
bune în ceea ce privește moderni
zarea proceselor dp producție. a
fluxurilor de montaj — ne spune
tovarășul Alexandru Tudorov, secre
tarul comitetului de partid din în
treprindere. Nivelul de pregătire
tehnico-profesională al oamenilor
muncii nu a ținut insă pasul cu acest
amplu proces de, înnoire, de moder
nizare. Intr-o recentă plenară a co
mitetului de partid, in adunări gene
rale ale organizațiilor de bază am
analizat acest raport de care depinde
în mare măsură realizarea sarcini
lor de plan. Există, fără indoială, și

o cauză obiectivă a rămînerilbr în
urmă in ce privește pregătirea pro
fesională — majoritatea personalului
muncitor din întreprinderea noastră
sint tineri a căror categorie de în
cadrare este 2. 4, iar lucrările efec
tuate sint. in medie, de categoria a
4-a. Aceasta nu justifică insă răminerile in urmă. După adunările
generale, organizațiile de bază au
inițiat o serie de măsuri pentru ridi
carea nivelului de pregătire profe
sională al personalului muncitor. în
fiecare secție și atelier s-a analizat
in amănunt gradul de calificare al
tuturor categoriilor de oameni ai
muncii. Pentru această au fost con
stituite mai multe colective, formate
din cei mai buni specialiști, grupați
pe meserii, tipuri de nave și de lu
crări. care
au examinat intregul
personal muncitor. în felul acesta
am reușit să avem o imagine cuprin
zătoare și reală asupra gradului de
calificare a forței de muncă de care
dispune ințreprinderea. Am consta
tat. cu acest prilej, că, o dată cu
înfăptuirea programului de moder
nizare a proceselor de producție, un
număr de muncitori și-au ridicat
nivelul de cunoștințe tehnico-profesionale și. ca urmare, au fost pro
movați intr-o categorie superioară.
Totodată, am organizat 42 de cursuri
de ridicare a pregătirii profesionale,
în care au fost cuprinși toți cei care
nu au corespuns exigentelor impuse
de creșterea gradului de mecanizare
și automatizare al lucrărilor".
Fără indoială, măsurile prezentate
de secretarul comitetului de pârtiei
sint binevenite. Nu putem însă trece
cu vederea faptul că acestea se
cereau să fie aplicate inainte sau
măcar simultan cu desfășurarea
acțiunii de modernizare a produc
ției. Este știut că aplicarea unor
tehnologii moderne, extinderea me
canizării și automatizării proceselor
de producție presupun oameni bine
calificați, cu un orizont larg de cu
noștințe tehnico-profesionale. în caz
contrar, efectele scontate sint sub
stanțial diminuate. Acest adevăr este
cit se poate de evident în cazul în
treprinderii tulcene, care, cu toate
că a aplicat, multe măsuri de mo
dernizare a proceselor productive, in
nici una din lunile care au trecut
din acest an nu și-a realizat integra!
sarcinile de plan.

Sabin CȚRBU
Tristan MIHUȚA
Neculai AMIIWLESEI
corespondenții „Scinteii
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Cu obștea, pentru obște
• Deputatul

primul gospodar al cartierului • Frecvența
consultărilor directe

Deputatul ales de cetățeni să-i re
țiativa deputatei Stefania Miertescu,
prezinte in organul local al puterii
si evident prin munca tuturor cetă
și administrației de stat, investit eu
țenilor in frunte cu deputata, a avut
răspunderi și atribuții sporite, este,
loc amenajarea unor spatii de joacă
în același timp — și trebuie să
pentru eonii. Deputății Venus Cocofie ! — el însuși un gospodar
noiu si Cornel Maican s-au aflat in
de frunte al cartierului sau satului
fruntea acțiunii de extindere a re.unde a primit mandat să acționeze
telei de alimentare cu ană si cana
în folosul tuturor locuitorilor. Acti
lizare pe străzile „6 Martie" si „Evitatea deputaților. desfășurată pe
roilor".
baza unei conlucrări zi de zi cu ce
Dar ca să respectăm realitatea,
tățenii este de natură să asigure în
trebuie să spunem că in cursul tes
făptuirea programelor de dezvoltare
tului nostru au fost si cetățeni care
economioo-socială si edilitar-gospone-au răspuns că nici nu-sl cunosc
dărească a localităților urbane si ru
deputatul de cartier, și asta nu din
rale. Manifestind receptivitate fată
vina lor. sau că au uitat cine este
de propunerile cetățenilor, in calita
acesta, ci a însăși deputaților res
tea lor de reprezentanți autorizați ai
pectivi. mai puțin activi, mai . rar
obștii, deputății sint în același tâmp
întilniti în fruntea acțiunilor de in
primii in măsură să contribuie prin
teres cetățenesc. Or, inalta calitate
exemplul lor nersonal. prin mobili
de reprezentant al obștii nu este și
zarea cetățenilor si conlucrarea cu
nu poate fi un titlu onorific, o dis
consiliul popular la infăptuirea otincție fără răspunderi practice pre
biectivelor stabilite de obște. Con
cise in fata celor ce l-au ales. Dim
cludentă in acest sens este activita
potrivă. mandatul de deputat impu
tea desfășurată in orașul Băilești,
ne o permanentă legătură cu cetă
județul Dolj.
țenii. exercitarea atribuțiilor de prim
tNTÎLNIRI F’E „TERENUL FAP
gospodar al cartierului pe intreaga
TELOR". Acestea au loc de obicei
durată a. unei legislaturi.
din primăvară oină . în toamnă, pe .
MICILE „PRIMĂRII" ALE CIR
șantierele muncii patriotice. Dialogul
CUMSCRIPȚIILOR. despre care ni
fiind mai viu, mai deschis și. evi
s-a, vorbit la consiliul popular oră
dent mai concret cînd deputății1 si șenesc.
nu sint altceva decit ..echi
oetățenii pun împreună umărul' la
pe" formate' din deputatul circum
muncă. Firesc deci că intr-o aseme
scripției respective si reprezentanți
nea ambianță de rodnică și comună
ai consiliului popular învestiți cu aacțiune, s-au conturat numeroase
tributii în domeniul edilitar-gospoinițiative, intre care, după cum ne
dăresc si in tot ceea ce privește pro
spuneau mai multi cetățeni, ideea ca
blematica de interes cetățenesc ; in
planul de gospodărire a orașului să
formări asupra acțiunilor sau lucră
fie defalcat oe circumscripții. înde
rilor ce urmează să fie efectuate cu
plinirea acestuia urmînd a fi urmă
participarea locuitorilor din circum
rită sistematic de către consiliul
scripția respectivă, popularizarea upopular, făcute larg cunoscute rezul
nor
norme si prevederi legale etc.
tatele. experiența bună. — exemplul
Si mai au un rost aceste echipe :
celor mai harnici cetățeni fiind
antrenarea cetățenilor, a unor între
popularizat la stația de radioficare.
prinderi și instituții la realizarea
Cu prilejul unei asemenea acțiuni
măsurilor stabilite. Un exemplu :
de muncă patriotică — oolectaiea
deputatul Coste] Moțățăianu. im
materialelor refolosibile — am adre
preună cu reprezentantul consiliului
sat unui mare număr de cetățeni în
popular Stancu Vlad au îndemnat pe
trebarea : cum apreciati activitatea
cetățeni să participe la acțiunea de
deputatului circumscripției din care
colectare a materialelor refolosibile.
faceți parte ?
în ziua respectivă, in această circum
scripție s-au adunat patru tone fier
Sintetizind răspunsurile primite,
vechi și citeva sute de kilograme
ele s-au referit, in esență, la faptul
hîrtie
si cioburi de sticlă : la fel s-a
că cei mai multi dintre deoutați sint
procedat cind cetățenii au plantat
apreciati pentru faptul că se află
sase sute pomi fructiferi pe strada
permanent în mijlocul cetățenilor. în
Tismana. Sau alt exemplu : introdu
fruntea tuturor acțiunilor de bună
cerea anei potabile ne str. Ana Ibăgospodărire, de înfrumusețare a car
tescu — acțiune aprobată in biroul
tierelor. prin exemplul lor personal
executiv al consiliului popular —
mobilizind masele de cetățeni. Ni
s-a efectuat prin participarea entu
s-au dat numeroase exemple. Dintre
ziastă a peste două sute de cetățeni.
acestea ne oprim la citeva. Din ini-

din zonă nu însemna și rezolvarea
cererii cetățenilor.
— De. ce ?
— Pentru că acceptindu-se. și in
alte situații asemănătoare, soluția
aparent simplă și operativă a extin
derii rețelei, s-a ajuns in Situația
de a dispune în cartierul Platoul
Romanilor de o rețea de apă pota
bilă subdimensionată față de numă
rul consumatorilor. Atunci am mers
la comitetul executiv al consiliului
popular al municipiului cu propu
nerea de a trece la «dimensionarea
rețelei de apă potabilă și construcția

Din experiența Consiliului popular Alba Iulia
în soluționarea scrisorilor oamenilor muncii
crează cu scrisorile permite depista
rea unor implicații de ordin mai
general chiar in scrisori ce formu
lează solicitări in aparență personale
sau de interes restrins. Locuitorii
străzilor FintineJe, Iederii și Jderu
lui au solicitat in scris primăriei să
racordeze și străzile respective la
rețeaua urbană de distribuire a apei
potabile și la cea de canalizare.
Acest lucru se întimpla in luna
aprilie a.c. Colectivul alcătuit pen
tru cercetarea scrisorii a fost condus
de primul-vicepreședinte al comi
tetului executiv. Pe lingă colectiv
011 fost antrenați deputatul și comi
tetul de cetățeni din circumscripția
respectivă.
— Care a fost soluția și ce s-a intimplat după aceea ? l-am întrebat
pe tovarășul Gheorghe Ilisiu. pri
mul-vicepreședinte al eomitetului
executiv al consiliului popular al
municipiului.
— Străzile respective sint situate
pe Platoul Romanilor, în apropierea
marelui cartier de blocuri cu același
nume. Iar simpla racordare a celor
3 străzi la rețeaua de apă potabilă

' '

ÎN SISTEMUL DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

I

tele asociației de locatari nr. 8. au
condus colectivul de cercetare a
scrisorii. îndrumat, direct de secre
tarul consiliului popular, la conclu
zii de ordin mai general : s-a con
statat. că o parte dintre președinții
asociațiilor, fiind încadrați și la alte
unități, nu-și 1'ac datoria cum trebuie,
nu se respectă nici măcar orarele
de încasări. Tn mod firesc, in comi
tetul executiv s-a decis ca piuă la
1 septembrie a.c. să se reglementeze
situația. Hotărirea a fost adusă la
îndeplinire in termenul stabilit.
— Modul riguros în care ee lu

.......................................... '

ATRIBUȚIILE DEPUTATULUI - ATRIBUȚII DE BAZĂ

Cetățenii se adresează prin scris,
primăria răspunde prin fapte
Printre cetățenii, multi ia număr,
care zilnic deschid ușa Consiliului
popular al municipiului Alba Iulia
se numără și... poștașul, Și ei vine,
de fapt, tot in numele cetățenilor.
pentru că din tolbă scoate un număr
de scrisori avind ca destinatar oonsiliul popular municipal. în primele
8 luni ale anului, la municipiu s-au
primit 267 scrisori, din care 103 au
fost adresate direct.
— Ce vă scriu cetățenii ?
Președintele comitetului executiv
al consiliului popular municipal,
primarul
municipiului. tovarășul
Vasile Purdea, n<
pe răspunde :
— Scrisorile ppe care le primim
cu cetățenii,
reprezintă un dialog
<
Cei care ni se adresează in scris,
abordează de regulă probleme de
interes personal sau care vizează
interesele obștii, dar nu au un grad
de urgentă ridicat. Adesea sint
abordate in scrisori, ca și la audien
te, probleme privind activitatea
upor instituții sau sectoare publice
care au o legătură directă cu cetă
țenii. gospodărirea unui cartier, as
pecte ale relațiilor cetățeanului cu
omul de la ghișeul unor instituții.
Indiferent insă de tematica pe care
o abordează, analizăm cu răspun
dere in colectiv fiecare scrisoare și
apoi căutăm, adeseori la fata locului. soluții. angaiind. dună caz. forfele necesare — conducători de unitați. deputați. comitete de cetățeni,
Nici o. scrisoare
.
nu rămine fără răspuns. Și doresc să adaug : răspun
dem in termen. Dovadă este faptul
că. lăsînd de o parte excepțiile uno
ra care scriu din... linsă de ocupație,
cetățenii nu mai revin asupra problemei sesizate.
Stabilirea colectivelor de cercetare
se face fără excepție de către pri
mar, iar receptivitatea cu care sint
analizate scrisorile prilejuiește con
cluzii interesante. Citeva rinduri
adresate de cetățeanul Ioan Popa,
din strada 1 Decembrie 1918 nr. 22,
bloc 12. apartamentul 12, sub starea
de emoție provocată de reproșuri
nejustificate adresate de președin-

*

fa
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unui rezervor suplimentar de 10 000
m.c. apă. Și ne-am angajat in con
tinuare pe acest făgaș • documen
tații. avize, termene. In acest fol.
solicitarea cetățenilor și-a putut găsi
o rezolvare globală. în cet privește
canalizarea, comitetul de cetățeni și
deputatul s-au situat in fruntea
acțiunii de mobilizare a cetățenilor
la efectuarea unor lucrări. Cum, de
asemenea, este firesc.
Nu o dată se intîmplă ca. o scri
soare adresată de un cetățean sau
în numele unui grup de cetățeni să
constituie acel semna] car? dă
„startul" unei acțiuni ce se contu
rase doar în general. De mai multă
vreme, primăria era preocupată de
amenajarea unui teren viran, aflat
la intersecția străzilor Macului și
Gladiolelor. Dar trecerea la acțiune
se tot amina. Iată însă că scrisoarea
unor cetățeni de pe aceste străzi a
oferit primăriei atit elemente pentru
soluție, cit și acel impuls necesar
pentru . depășirea unei anumite
inerții. Astfel s-a propus ca pe țe
renul respectiv să se amenajeze un
parc de recreare si un spațiu de

joacă pentru copii. Parc, teîen de
joacă ? Da. excelent, dar... cu cine ?
Cu cetățenii. pentru cetățeni — a
răspuns primarul. Si astfel s-a inau
gurat cel mai tinăr șantier edilitar
al municipiului, Și cum un parc nu
se amenajează doar pentru un
sezon, lucrurile nu s-au limitat la
pomi și flori ; s-ap amenajat o fintină arteziană, alei, spațioase, bănci,
obiecte de joacă pentru spațiul des
tinat celor mici. La lucru participă
în primul rind tinerii municipiului.
Acesta poate fi chiar un parc al
tineretului. Și astfel, o scrisoare
aparent, anonimă (semnată „un grup
de cetățeni de pe străzile Macului
și Gladiolelor") a scos din anonimat
un teren intravilan ce părea uitat.
Din scrisori unele, chestiuni trec
pe agenda do lucru a comitetului
executiv al consiliului popular al
municipiului. Pornind de la unele
sesizări, au fost reglementate prin
măsuri operative aspecte ale între
ținerii spațiului locativ, indeosebi
eliminarea fenomenului de condens
și refacerea hidroizolațiilor. ale
modului de calcul al cheltuielilor de
întreținere sau in legătură cu înca
drarea in muncă a unor cetățeni.
Pe firul unor sesizări din scrisori,
primăria a identificat unele defi
ciente în rezolvarea cererilor oame
nilor muncii ta întreprinderea de
covoare, la ințreprinderea mecanică
și la ințreprinderea antrepriză de
const.ructii-montaj.
îneît. se poate spune că la Consi
liul popular al municipiului Alba
Iulia rezolvarea scrisorilor oameni
lor muncii reprezintă o modalitate
practică de acțiune și conlucrar-e cu
cetățenii. Experiența arată că oa
menii scriu primăriei nu numai in
virtutea unui drept, dar și a încre
derii pe care o au în faptul că scri
soarea va fi citită cu atenție și soli
citudine. analizată cu grijă și re
zolvată cil răspundere. Tar răspunsul
cel mai bun pe care îl așteaptă, îl
reprezintă întotdeauna faptele.

Stefan DINICA

corespondentul „Scinteii”

în fruntea tuturor acestor acțiuni au
fost deputății si lucrătorii consiliu
lui popular.
CONSULTĂRILE ÎNTRE BEPUTAȚF SI CETĂȚENI — ORGANIZA
TE SISTEMATIC. De regulă, acestea
. se tin cu regularitate. Ia date stabi
lite si anunțate pentru o perioadă
mai îndelungată, de regulă oe sase
luni sau chiar un an. pentru a fi
cunoscute si a asigura participarea
fără anunțuri repetate. în fiecare
marți, la ora 16, spre exemplu, la se
diul consiliului po-oular are loc lntllnirea dintre deputati si președinții
sau administratorii asociațiilor de lo
catari. La una din aceste ultime intilniri de marți au participat patru
deputati si citeva zeci de cetățeni.
Faptul că la această intilnire. ca și
la Joate celelalte au participat si re
prezentanți ai consiliului popular, a
dat putința ca problemele ridicate de
participant! să primească răspuns pe
loc ori să fie notate pentru soluțio
nare ulterioară. A participat prima
rul orașului si. ca de fiecare dată în
mod obligatoriu, doi specialiști de la
întreprinderea de gospodărie comu
nală și locativă. care au raportat asu
pra modului cum S-au înfăptuit măsu
rile, stabilite la intilnirea precedentă.
O discuție deschisă, la obiect, in ca
drul căreia unul'dintre participant!.
Marin Măceșanu, administrator de
bloc din partea unei asociații de loca
tari. a cerut să se urgenteze reparații
le la instalațiile de încălzire: altul a
propus ca unitățile economice sau
instituțiile ce primesc apartamente
pentru angaiatii proprii să se inte
reseze de soarta lor — adică de mo
dul cum sint întreținute de locatari
— si după ce au fost repartizate ;
iar un altul a făcut sugestia ca ges
tiunea asociațiilor de locatari să fie
verificată mai des de către Împuter
niciți ai consiliului popular pentru a
se preveni eventuale nereguli.
în cadrul întilnirilor deputati-cetă
țeni au revenit adesea în discuție
calitatea necorespunzătoare a finisa
jelor unora dintre blocurile noi. Și
tot la sugestia cetățenilor s-au for
mat comisii de prerecepție. conduse
de deputați, care controlează și sesi
zează orice nereguli privind, spre
exemplu, funcționalitatea instalați
ilor sanitare. închiderea si etanșei
tatea ușilor si ferestrelor etc. Comi
siile ..de recepție obștească", cum le
zic cetățenii, fac notă de remedieri
inainte de recepția finală si înainte
de plecarea constructorilor.
— Desigur, in exercitarea manda
tului de deputat există si la noi mult
loc de mai bine — tine să sublinieze
Dumitru Constantin, primarul- orașu
lui. M-as referi la continuitatea ac
țiunilor, a legăturii si conlucrării cu
cetățenii in rezolvarea unor proble
me mai delicate ce tin de natura
raporturilor intre oameni, de educa
ția civică. Măsurile întreprinse in
ultimul timp pentru formarea unei
atitudini cetățenești exigente, res
ponsabile fată de bunul obștesc treu..,. continuate pentru a dezvolta
"___ ;, și
buie
păstra ceea ce s-a construit prin
munca si capacitatea creativă a
obștii sore binele tuturor.

C. BORDEIANU

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
A intrat in obișnuința participantilor ca fiecare anotimp să
aducă o serie de surprize meni
te să sporească posibilitățile de
opțiune si. implicit, șansele de
cistig la sistemul Loto. Intr-o
asemenea ocazie se constituie și
tragerea excepțională Loto a
toamnei, programată să aibă loc
duminică 27 septembrie 1987.
Se efectuează 7 extrageri, in
două faze, cu un total de 66 de
numere. Prezenta unor extra
geri ..legate" creează posibilita
tea de a se ciștiga si cu 3 nu
mere din 24 .si. respectiv. 18 ex
trase. Cu precizarea că biletele
in valoare de 25 de lei au ac
ces la toate cele 13 categorii de
ci.știguri (autoturisme „Dacia
1300". excursii peste hotare și
importante sume de hani), tra
buie reținut că ultima zi' de
procurare a biletelor este simbâtă 26 septembrie.
în aceste zile s-a nus în vin
zare noua emisiune specială li
mitată la Loz in plic denumită
„Lozul marilor cistiguri". care
acordă — pentru prima dată in
afara autoturismelor
. ._______
____
..Dacia
1300“ — si alte importante cîștiguri, constind in televizoare color
sau variate sume de bani în va
loare de 50 000 lei. 20,000 lei,
10 000 lei. 5 000 lei etc. De re
ținut că se mai acordă si cîstisuri suplimentare din fondul
special al sistemului Loz în plic.
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RĂSPUNDERE MAXIMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA
EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE!
ÎN INDUSTRIE

ÎN AGRICULTURĂ

CUM S1NT PREGĂTITE CENTRALELE
ELECTRICE PENTRU SEZONUL RECE?

STRÎNGEREA RECOLTEI Șl iNSĂMlNȚĂRILE
-EXECUTATE ÎN CEL MAI SCURT TIMP!

„Scînteia“ în legătură cu trei termocentrale
care funcționează pe bază de cărbune
Energia prin valențele sale are profunde implicații
in întreaga viață economico-socială. O întrepătrun
dere, o adevărată legătură osmotică este între asigu
rarea energiei electrice și. economisirea ei cu maximă
răspundere. Avem nevoie de energie pentru înfăptuirea
sarcinilor importante din toate sectoarele de activitate.
Dar în egală măsură trebuie să dovedim maximă exi
gență în utilizarea ei cu eficiență sporită. De la pro
ducător la consumator se impune o permanentă preo
cupare pentru a asigura satisfacerea corespunzătoare
a cerințelor de energie electrică, in balanța energetică
au fost luate in calcul cu rigurozitate atit sursele, cit
și nivelurile de consum. Orice abatere de la programele
stabilite creează serioase perturbații ce afectează buna
desfășurare a activității productive.
Este limpede că răspunderi deosebite stau în primul
rind în fața producătorilor de energie electrică, care
trebuie să asigure realizarea puterilor planificate. Se
constată că o serie de.centrale obțin constant rezul

tate bune, dar în același timp alte unități se mențin
la un nivel mediocru, ceea ce determină ca pe ansam
blu realizările să fie inferioare sarcinilor stabilite.
Aceste minusuri se ridică la o valoare totală de circa
800-1 000 MW. Cea moi mare parte se regăsește în
domeniul termocentralelor pe bază de cărbune. Cum
se explică aceste nerealizări, cînd in perioada actuală
nu pot fi invocate sub nici o formă greutățile din
timpul sezonului rece ? Se pune intrebarea, dacă acum
nu se realizează puterea stabilită, ce garanții există
că în lunile următoare se va înregistra creșterea nece
sară de energie electrică produsă in termocentralele
pe bază de cărbune ? In cadrul sondajului efectuat de
ziarul „Scinteia", ieri 24 septembrie a.c. ne-au răspuns
ing. leronim Rusan, director al întreprinderii electrocentrale Deva, ing. Alexandru Firimiță, director al cen
tralei electrice și de termoficare Giurgiu, ing. George
Prepeliuc, director al întreprinderii electrocentrale
Suceava, la următoarele întrebări :

1 Care este nivelul de putere pe care îl realizați ?
2 Care este stadiul pregătirii termocentralei în vederea funcționării normale în se
zonul rece ?

MINTIA DEVA :

„Cu cărbune de calitate vom realiza
energia planificată"

1. în ultima, perioadă termocentra
la Mintia-Deva a realizat o putere
zilnică de 800 MW. Grupul nr. 2 a
fost oprit pentru efectuarea unor in
tervenții. iar prin eliminarea defec
țiunilor apărute la ventilatorul de
aer de la cazan, agregatul va func
ționa la capacitate. Avem deci posi
bilitatea să creștem puterea pe cen
trală la 900 MW, deci să ne situăm
la nivelul programat. Cu cărbune de
calitate vom realiza energia planifi
cată. In activitatea de exploatare to
tul decurge noi mal. iar pe fiecare
schimb avem asigurată asistența
tehnică necesară. Preocuparea noas
tră este să realizăm un indice de
disponibilitate a agregatelor cit mai
ridicat. în prezent sîntem cel mai
mare producător de energie. Fac. această mențiune nu din lipsă de mo
destie. ci pentru a sublinia efortu
rile colectivului acestei unități ener
getice pentru obținerea unor rezul
tate tot mai bogate. (

GIURGIU:

blocurile nr. ,2. 3 și 4. Pentru scur
tarea termenelor de execuție s-au
întreprins .o serie de acțiuni tehnicoorganizatorice.
Problema nr. 1 la termocentrala
Mintia răminc asigurarea cărbunelui.
Toate instalațiile din gospodăria de
combustibil sînt in perfectă stare de
funcțiune. însă in depozitul de căr
bune se află o cantitate extrem de
redusă. echivalentă cu consumul
centralei pe timp de opt zile. Mult
prea puțin dacă avem in vedere că
ritmul livrărilor este nesătisfăcător.
Facem apel și pe această cale la or
ganele în drept de a soluționa cit mai
urgent problema cărbunelui necesar
termocentralei Mintia. Colectivul
unității, prin rezultatele de pînă
acum, face dovaclai deplinei angajări
în realizarea exemplară a sarcinilor
care ii revin, asigurând economiei
naționale cantități sporite de ener
gie electrică și termică.

„Sînt concentrate importante forțe
pentru efectuarea reparațiilor"

1. Din cele trei grupuri de 50 MW
din componența termocentralei se
află in funcțiune unul singur, la o
putere de 35 MW. Celelalte două
sint în reparație capitală și respec
tiv accidentală. Ne confruntăm cu
serioase probleme care afectează ex
ploatarea corespunzătoare a centra
lei. înregistrăm numeroase opriri
datorate in bună parte fiabilității
unor echipamente, cit și din vina
personalului.
Soluționarea
celor
două aspecte aduse în discuție con
siderăm că este hotăriloare pentru
activitatea noastră.
2. în prezent sînt concentrate im
portante forțe pentru efectuarea re
parațiilor la cazanul nr. 2, 'unde lu
crările sînt executate de către bri
gada de specialitate aparținind an
treprizei „Energomontaj". însă rit
mul de lucru nu poate fi crescut
datorită neasigurării unor materiale.
Astfel, întreprinderea „Vulcan" mai
are de livrat circa 35—40 tone de
serpentine pentru supraîncălzitor.
alte 70 tone pentru economizor. Ia
care se aplică și o soluție de moder
nizare aferentă acestui tip de cazan.
Mai sint de efectuat aproape 7 000
de suduri care, după calculele men
torilor. durează, in cel mai bun caz.
circa o lună și jumătate. Iar terme
nul prevăzut pentru terminarea lu
crărilor este 15 octombrie. La caza
nul nr. 3 au apărut spargeri foarte
mari la economizor, ceea ce atrage
după sine noi intervenfii. Se află pe
drumul critic realizarea rețelei de
termoficare orășenească. Brigada
Giurgiu aparținind T.A.L.S.I.T. nu
dispune de forța necesară pentru

SUCEAVA:

2. încă din primăvara acestui an a
fost stabilit un program de măsuri
pentru perioada „vîrfului" de iarnă.
S-a urmărit ca el să fie îndeplinit
integral și la termen. Cea mai mare
parte din acțiunile .prevăzute au fost
realizate. Experiența anilor trecuți
ne-a făcut să fim mai prevăzători și
să știm cît mai exact punctele ne
vralgice din termocentrală. Nu totul
a decurs așa cum am ti dorit. De
pildă, reparațiile ău fost efectuate
cu intîrziere. decalindu-se termenele
stabilite. Datorită faptului că in sis
temul energetic s-a făcut resimțită
o lipsă de putere, am fost obligați
să menținem în funcțiune agregate
le și, cu toate solicitările noastre, nu
am obținut aprobarea de oprire pen
tru reparațiile planificate. Iată de
ce și Ia această dată mai avem încă
un. volum important de lucrări lă
unele grupuri. Pentru lunile urmă
toare au fost replanificate reparații
le curente și reviziile tehnice la

dea, sînt numeroase, iar rezolvarea
lor presupune eforturi deosebite și
sprijin concret, eficient din partea
tuturor factorilor implicați. în ceea
ce ne privește, vom acționa cu stă
ruință pentru ca centrala Giurgiu
să. fie capabilă să producă cit mai
multă energie, în condiții de maxi
mă siguranță.

rie de neajunsuri. Un accent deo
sebit s-a pus pe pregătirea oameni
lor care au fost instruiți la termo
centralele Borzești și Iași. Acum ei
trec examenele practice la ei acasă,
dovedind că știu să-și onoreze pro
fesiunea de energetician.
2. Pentru perioada sezonului rece
a fost asigurat integral stocul de căr
bune. Urmează ca in următoarele
sâptămini să executăm peliculizarea
cu emulsie bituminoasă a stivelor
pentru protecția împotriva intempe
riilor. Pentru a asigura o descărcare

Din păcate sînt prea puține la număr termocentra
lele care obțin rezultate bune și funcționează constant
la puterea programată. Se poate lesne observa că
persistă o serie de carențe care determină un redus
grad de participare a unor termocentrale pe bază de
cărbune Ia producția de energie electrică. La această
dată mai există un volum important de lucrări de re
parații. Datorită prelungirii duratei de execuție sînt
imobilizate importante capacități. In același timp se
constată un număr mare de opriri accidentale care

ritmică a combustibilului a fost dată
in funcțiune cea de-a doua estaca
dă. Totodată, ne-am preocupat să
avem un stoc minim dc piese de
schimb pentru a interveni operativ
în cazul apariției unor eventuale de
fecțiuni. Sperăm ca prin măsurile
luate, primul grup la proba practi
că. cea mai dificilă in sezonul rece,
să producă la Întreaga capacitate. în
același timp, se desfășoară o activi
tate susținută la al doilea grup pe
care il dorim cit mai curind in func
țiune.

afectează buna funcționare a sistemului energetic na
țional. Stocurile de cărbune din depozitele centralelor
se situează pe ansamblu la un nivel corespunzător,
insă la termocentrala Mintia cantitatea de cărbune
este extrem de redusă, situație care trebuie analizată
cu toată răspunderea și întreprinse măsurile necesare.
Fiecare zi în această perioadă este extrem de pre
țioasă pentru urgentarea pregătirii corespunzătoare a
centralelor în vederea funcționării la capacitate în pe
rioada sezonului rece.

Ion LAZAR

re această intîrziere. am luat măsuri
pentru intensificarea culesului". într-adevăr, la ferma nr. 1 se aflau in
lan 6 combine și 3 echipe de cule
gători formate din 40—45 oameni.
Ca un fapt pozitiv. întreaga comisie
de recoltare se afla la fața locului,
iar două dintre membrele ei — șe
fele de echipă Iuliana Șiclovan și
Ana Gherman — conduc formațiile
de culegători. Mai reținem că pe
cîmp nu rămîne nici un știulete, iar
pocenii sînt transportați în aceeași
zi la baza furajeră. Ziua următoare,
terenul este pregătit pentru semănat.
La cooperativa agricolă Sinmartin,
recoltarea porumbului este mai avansată, lucrarea efectuindu-se me
canizat pe 180 hectare. „Avînd în
vedere că după porumb vom semăna
216 hectare cu griu, ar mai fi de cu
les doar porumbul de pe 36 hectare
— ne spune Mihai Fakelman. pre
ședintele unității". Graba pentru a
stringe recolta in timp scurt se îm
pletește cu preocuparea pentru a
aduna fiecare știulete. Echipe de
cooperatori string știuleții de po
rumb căzuți in urma combinelor,
astfel incit orice risipă este evitată.
Trecînd in consiliul agroindustrial
Chișineu Criș. ne-am oprit la coope
rativa agricolă Șiclău. Aici sint de
semănat, după porumb, doar 88 hec
tare cu griu. Din acestea, 80 aii și
fost recoltate. Se lucrează cu 5 com
bine. care realizează un ritm bun.
Președintele unității. Dimitrie Chișu,

tocmai cerea sprijin președintelui
consiliului agroindustrial, tovarășul
Dumitru Gurău, pentru a-i repartiza
încă trei cuplaje de remorci, intrucit
cele 16 cuplaje pe care le aveau nu
făceau față transportării recoltei.
Prin stația radio s-a recurs la o re
distribuire a mijloacelor de trans
port în unitățile din cadrul consi
liului agroindustrial. Procedîndu-se
astfel, recoltarea a putut continua în
același ritm.
Și în celelalte unități din acest
consiliu agroindustrial ritmul de
lucru la recoltarea porumbului creș
te cu fiecare zi. Doar la C.A.P. Ti
pări I, în ziua raidului nostru nu se
afla nimerii Ia recoltat. De ce ? „Noi
nu avem de semănat griu după po
rumb — ne -spune tovarășul Ion
Gazdik. președintele cooperativei. în
al doilea rind, noi culegem porum
bul manual, intrucit avem nevoie de
coceni pentru cele 700 bovine și 3 000
ovine. Azi, toată suflarea satului se

află la recoltarea legumelor. Avem
forțe de muncă suficiente pentru a
culege porumbul in timp scurt și
fără pierderi". Ținînd seama de ex
periența bună a acestei cooperative
agricole, este de crezut că și porum
bul va fi cules în scurt timp.
Aceasta este imaginea efortului
depus de agricultorii județului Arad
pentru strîngerea porumbului și efectuarea însâmințărilor. Sint consi
lii agroindustriale ca Ineu, Sinleani,
Vinga, Pecica și Sîntana în care rea
lizările la culesul porumbului depă
șesc media pe județ, dar în altele
— Tîrnova, Șiria. Arad — această
lucrare se desfășoară în ritm nesa
tisfăcător. Aici, comisiile de recol
tare și conducerile unităților agricole
au datoria să ia măsuri pentru a
atrage la cules pe toți locuitorii sa
telor, astfel incit porumbul să fie
strins și pus la adăpost în cel mai
scurt timp. (Tristan Mihuța. cores
pondentul „Scinteii").

ușor. Pe celelalte terenuri folosim
cu bune rezultate tăvălugul tip Nușfalău". Se putea constata că pe ase
menea terenuri se putea insăminta
foarte bine chiar in rinduri dese !
La C.A.P. Stirciu. pe un teren si
tuat pe un platou de pe care s-au
recoltat și transportat cartofii, pre
ședintele Iuliu Bălăjel urmărește,
pas cu pas. calitatea terenului pre
gătit. ..Foarte bine — zice el. Este
așa cum am stabilit, Ne-am propus
să realizăm peste 5 000 kg la hectar,
chiar și aici, sub muntele Meses.
Iar prima condiție este asigurarea
unui pat germinativ bun, ceea ce și
facem".
Suprafețele eliberate azi. noaptea
se ară — aceasta este deviza sub
care se lucrează Ia cooperativele
agricole Meseșeni și Crasna. La pre
gătirea terenului este nevoie să se

treacă de mai multe ori cu discul
și grapa. Totuși, ritmul de lucru la
semănat se menține incă destul de
anevoios. Așa. cum recunoștea și or
ganizatorul de partid Durai Geza,
aceasta se datorează unor neajun
suri în distribuirea utilajelor, lipsei
de operativitate, pe alocuri, in lua
rea acelor măsuri care să grăbească
viteza de lucru. Am fost asigurat că
s-au întreprins. din mers, acțiuni
de redistribuire a mijloacelor me
canice. de intensificare a vitezei.Ia
pregătirea terenului, astfel incit si
semănatul va putea fi intensificat.
De altfel, viteza de lucru la semă
nat este necesar să crească simțitor
in toate unitățile agricole din ju
dețul Sălaj, astfel incit lucrările să
se încheie la termenul stabilit, (Eu
gen Teglaș, corespondentul ..Scin
teii").

: Ritmul semănatului
poate fi intensificat

sălaj

Condițiile climatice din această
toamnă au impus și impun luarea
în continuare de măsuri deosebite
pentru realizarea însâmințărilor la
timp .și de bună .calitate în unitățile
agricole din județul Sălaj. Dat fiind
faptul că orzul și orzoaica au fo«t
insămînțate pe aproape întreaga su
prafață, de marți s-a trecut pe un
front larg la semănatul griului. De
altfel, in aceeași zi au fost insămînțațe cu griu 1 700 hectare, fără
să fie atinsă insă viteza prevăzută.
De ce ?
„Dincolo de unele carențe de or
ganizare. pe care Ie cunoaștem si
acționăm pentru. înlăturarea lor.
problema care s’e ridica in această
perioadă este pregătirea terenului —
ne spune inginerul Dumitru Pitic,
directorul cu producția vegetală în
cadrul direcției agricole județene.
Se ară greu, se discuiește și mai
greu, pe alocuri fiind necesare mai
multe treceri cu discul, ceea, ce de
termină îngustarea frontului Ia se
mănatul propriu-zis".
— Nu era previzibilă o asemenea
situație.'.’
— Ba da. Și s-au luat, măsuri.
Numai
efectul lor incă nu este
cel scontat, motiv pentru care direc
ția agricolă, trustul stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii și con
ducerile unităților au luat și iau. in

,
urgentarea lucrărilor. Are de efec
tuat circa 50 000 mp de protecții a
conductelor și 70 000 mp- de izolație
cu tablă. Aceste probleme au fost
analizate in cadrul comandamentu
lui care a avut loc recent, prilej cu
care s-au stabilit o scrie de măsuri
menite a redresa situația actuală.
Problemele, după cum se poate ve

Prioritate recoltării
porumbului

Agricultorii din județul Arad au
intensificat culesul porumbului, cu
prioritate de pe suprafețele care ur
mează să fie insămînțate cu griu.
Referitor la desfășurarea lucrărilor,
inginerul loan Pașca, director ad
junct la direcția agricolă județeană,
ne-a spus : „Pe suprafețele prevă
zute a se însămința cu cereale de
toamnă s-a cultivat porumb din hi
brizi timpurii și semitimpurii. Acum,
pentru a intensifica recoltarea, pe
consilii agroindustriale și unități am
organizat formații de lucru consti
tuite din mijloace' mecanice și coo
peratori. înainte de a incepe culesul,
producția a fost evaluată și dată în
primire comisiilor de reboltare care
răspund de strîngerea ei în întregi
me. Lucrîndu-se hine organizat, pină
miercuri seara, porumbul a fost
cules de pe 28 000 hectare din cele
90 345 hectare cultivate pentru com
sum. De asemenea, am luat măsuri
ca imediat după recoltare terenul să
fie, eliberat de resturi vegetale.
Pină acum, din cele 20 125 hectare
de pe care s-a strîns recolta, 16 000
hectare au și fost pregătite pentru
semănat".
Am urmărit în citeva unități agri
cole cum se lucrează la recoltarea
porumbului. La cooperativa agricolă
„Lumea nouă" din Curtici, porumbul
a fost cules doar de pe 50 ha. De ce
numai atit? „La noi, porumbul a
ajuns mai tirziu la maturitate — ne
spune tovarășul Dimitrie Muscă,
președintele unității. Avînd in vede

mureș

„Primul grup la proba practică"

1. Anul 1987, pentru unitatea noas
tră este moment de referință întrucit de curind prima capacitate ener
getică a început să producă. Gpipul
nr. 1 de 50 MW funcționează la pu
terea nominală. Este o satisfacție
profesională atit pentru noi, cît și
pentru cei care au contribuit la rea
lizarea acestui prim obiectiv. Pe tot
parcursul lucrărilor, am manifestat
exigență și nu am admis nici o de
rogare de la normele de calitate.
Am învățat din necazurile altora
tocmai pentru a preintimpina o se

arad:

continuare, măsuri suplimentare, se
întreprind acțiuni operative. în
funcție de situația concretă de pe
teren. Se urmăresc cu exigență fo
losirea la întreaga capacitate a uti
lajelor. eliberarea cu prioritate a te
renurilor care urmează a ii însămîn'tate. a fost, suplimentată forța de
muncă la arat cu 200 de mecaniza
tori. parte .dintre ei proveniți din
unitățile industriale, iar o altă
parte fiind elevi in anul al doilea
la- școala profesională, care vor lu
cra în schimbul de zi.
Am urmărit cum se aplică aceste
măsuri in unități agricole din con
siliul agroindustrial Crasna. în cea
mai mare parte, ceea ce ni s-a spus
la direcția agricolă se adeverește.
Primele aspecte sînt îmbucurătoare.
Pe suprafețe intin.se orzul a răsărit,
iar pe altele, semănate recent cu
griu. lucrările sint de foarte bună
calitate. Așa se prezintă situația la
cooperativele agricole din Meseseni.
Crasna. Horoatu Crasnei si .Stirciu.
Explicația ne-o dă inginerul Aurel
Cherecheș. directorul S.M.A. Cras
na. împreună cu care analizăm mo
dul cum se lucrează pe una din so
lele aparținind cooperativei agricole
din Horoatu Crasnei : ..Pe suprafe
țele pe care au fost cultivați carto
fii, chiar și în actualele condiții, te
renul se lucrează,. în general, mai

: Sfecla de zahăr - livrată
conform graficelor!

De citeva zile, în județul Mureș a
început recoltarea sfeclei de zahăr
de pe oele 11 200 hectare cultivate.
Pină in, seara zilei de 22 septembrie,
producția a fost strînsă de pe 1 767
hectare. „Lucrările de recoltare sint
în grafic — ne spune inginerul loan
Catarig, director al direcției agricole
județene. în unitățile cultivatoare se
acționează cu prioritate pe solele
care au fost parțial afectate de se
cetă si pe cele care urmează a fi
insămințate cu griu. Drept care aici,
pe măsura recoltării, sfecla de
zahăr este adunată operativ la
marginea parcelelor, in vederea
transportării in unitățile prelucră
toare", La sublinierile de mai sus să
adăugăm că. de joi. 24 septembrie,
a inoeput și prelucrarea sfeclei de
zahăr. Pentru ca recoltarea si pre
lucrarea să deourgă conform grafi
celor, atit unitățile cultivatoare, cit
și cele două fabrici au acordat aten
ția cuvenită pregătirii temeinice a
acestei campanii. Ne-am convins de
această în urma raidului întreprins
în citeva unități.
Cooperatorii din consiliul agroin
dustrial lernut au fost și in acest
an intre primii in județ care au
început recoltarea sfeclei de - zahăr.
„Pentru a ne înscrie in graficele
stabilite — ne spune Ștefan Laszlo,
președintele consiliului agroindus
trial — la recoltat lucrăm zilnic cu
peste 1 000 cooperatori.
Intrucit
mijloacele auto repartizate ne-au
sosit cu intîrziere, la transportul din
cimp folosim peste 110 atelaje pro
prii și ale membrilor cooperatori.
Acestora, inoepind cu data de 23 sep
tembrie, li se adaugă 7 mijloace de
încărcat și 26 capacități mecanice, însumînd 230 tone capacitate. Pentru
respectarea riguroasă a graficelor de
transport și realizarea unor econo
mii de carburanți, reținem, de ase
menea, faptul că aici cele trei puncte

stabilite pentru depozitarea sfeclei
de zahăr au fost judicios amplasa
te. Bunăoară, din cooperativele agricole Cuci și Petrilaca — situate
la o distantă mai mică de Luduș —
sfecla este transportată direct in de
pozitele fabricii din acest oraș, in
timp ce sfecla de zahăr din celelalte
unități cultivatoare este preluată de
bazele de recepție din Cipău și
Sinpaul, Așa sa procedează și
in alte cooperative agricole mari
cultivatoare de sfeclă de zahăr, cum
sint cele din Mureșeni. Luduș. Săulia de Câmpie, Ungheni și altele.
Din păcate. în unele locuri există
încă decalaje, mari intre recoltare și
transport. Ca atare, la data de 22
septembrie, abia 26 la sută din sfecla
de zahăr recoltată pe ansamblul ju
dețului a fost transportată, pe cîmp
existind. in grămezi, 23 973 tone.
Numai in zona Fabricii de zahăr din
Tirgu Mureș sint depozitate 15 2,50
tone sfeclă de zahăr. Cu toate aces
tea. în mod paradoxal, in ziua pre
cedentă declanșării prelucrării sfeclei
de zahăr (23 septembrie a.c.). uni
tatea din Tirgu Mureș (cu o capaci
tate nominală de prelucrare de 3 000
tone în 24 de ore) nu avea in stoc
decit 2 560 tone, față de 9 000 tone,
necesară- pentru trei zile lucrătoare,
iar cea din Luduș — doar 2 100 tone,
cu toate că și aici cantitatea de
sfeclă de zahăr depozitată pe cimp
însumează citeva mii de tone.
Analizînd această situație, coman
damentul județean pentru agricultu
ră a luat măsuri energice atit pentru
punerea la dispoziția unităților cul
tivatoare a unor mijloace suplimen
tare de transport, cît și în vederea
mobilizării unui număr mai mare de
oameni la încărcarea sfeclei de za
hăr. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scînteii").

CUM SE ORGANIZEAZĂ UNEORI...
DEZORGANIZAREA
în glumă vom spu
ne că uritul există
centru a se distinge
mai bine frumosul,
prostia pentru a fi mai
evidentă inteligenta,
absurdul pentru a se
detașa mai bine ra
ționalul. in glumă...
Dar nu la glume te
îndeamnă faptul de
mai jos relatat de
conducerea Fabricii de
zahăr Urziceni.
în statia C.F.R. Gîrbovi, care prin orga
nizare se află in Re
gionala C.F.R. Galați,
există una din cele
nouă baze volante aflate în stațiile de cale
ferată situate in re
gionalele C.F.R. Bucu
rești si Galați ale Fa
bricii de zahăr din
Urziceni. Se încarcă
din Girbovi o garnitu
ră de tren eu sfeclă
de zahăr si oleacă
spre statia Armăsesti
care servește direct
fabrica din Urziceni.
Pleacă, dar nu ajunge,
deși distanta este doar
de aproximativ 11 ki
lometri, Nu ajunge
pentru că. rețineți
bine, respectiva stație
nu este pe teritoriul
Regionalei C.F.R. Ga
lați, ci al Regionalei
C.F.R. București. Si
atunci se oprește la
Urziceni pentru că
pină acolo arc voie să
meargă, acolo fiind
..punctul de frontie
ră" între cele două
regionale. Ar trebui să
mai meargă 5 kilo
metri pină la Armă
sesti. respectiv, oină
la fabrica de zahăr.

Dar mecanicul loco
motivei n-o face, pen
tru că la C.F.R. e dis
ciplină. Asa că lasă
garnitura acolo, in
așteptarea unei loco
motive cu dreot de
circulație oe teritoriul
Regionalei C. F. R.
București, care se în
hamă virtos cale de...
5 kilometri oină la fa
brică. Mecanicul cu
locomotiva clin Region
raia C.F.R. Galați,
care n-a mai putut
face 5 kilometri spre
fabrică, se mtoarea
conștiincios cale de
60 km spre.Făurei, de
unde a venit. Se des
carcă sfecla la fabri
ca din Urziceni, iar
garnitura despovărată
este dusă de o loco
motivă din Regionala.
C.F.R. București de
la Armășești tocmai....
la Urziceni. de unde
vine cel de la Făurei,
o preia și o duce toc
mai la... Girbovi. cale
de c.ițiva kilometri,.
Pentru cei care au
făcut această ..organi
zare" n-are. se pare,
nici un fel de impor
tantă că prețioasa ma
terie primă se des
hidratează asteptind
uneori zile întregi
pină se face „transbordarea" dintr-o re
gională C.F.R. în alta,
garniturile libere aș
teaptă si ele la rîndul
lor pînă se întorc de
unde au venit, că Fa
brica de zahăr din
Urziceni duce tocmai
acum. în plină cam
panie de prelucrare,
lipsă de materie pri

mă. că de la începu
tul campaniei n-a
prelucrat decit jumă
tate din cantitatea
prevăzută.
respectiv
24 000 tone' din 48 000.
Important este, se
oare, pentru cei care
au organizat această
harababură că sint res
pectate regulile stabi
lite de ei. Pe ce mo
tiv ? Vom vedea, nu
înainte de a menționa
că o asemenea ..orga
nizare" există si in
cazul stației de la Va
lea Călugărească, și
ea ..punct de frontie
ră" intre cele două re
gionale C.F.R.
Și acum „motivul" :
..Nu avem motorină
să transportăm oe te
ritoriul altuia". Adi
că ce înseamnă ne te
ritoriul altuia ? Pe te
ritoriul altui conti
nent, al altei țări ?
N-au găsit organizato
rii acestui sistem prin
excelentă dezorgani
zat modalități de de
contare a combustibi
lului. nu pot înțelege
un lucru elementar că
se tace mai multă ri
sipă. că se aduce mai
multă pagubă, că se
întârzie lucrări care
nu suferă aminare ?
Sau, după părerea lor,
toate acestea costă
mai puțin decit timpul
si truda funcționarilor
care ar trebui să re
glementeze formali
tățile pentru funcțio
narea rațională si nu
absurdă a transpor
tului ?

Iosif POP
Mihai VISOIU
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B ■ umeroase sint unghiurile din
livresc și practica existenței coti
„mortificării de vii" a personajelor
care ar putea fi evocată, anadiene.
incriminate, realizată prin dinamica
lizată și apreciată activita
decorului Emiliei Jivanov, fiind an
Numai că spectacolul, care nu este
tea unui teatru, și cu atit mai
nici intru totul coerent stilistic
tologică).
mult a unui Național. Am înce
Permanenta lui Shakespeare în
(vezi finalul —mai cald, direct-cope (deloc intimplător. deloc sur
municatlv, distonind cu restul) dă
repertoriul teatrului românesc nu
prinzător pentru cei care cunosc
tine, in primul rînd, de o rațiune
senzația de supralicitare a textului,
cerințele ce stau în fața instituției
culturală, ci de perpetua fascinație
a semnificațiilor, a virtualităților lui
respective și condiția artistului —
a universului.! înălțimii gindului și
scenice. Semne teatrale sufocante
azi) cu cantitatea de muncă ; cu dă
magiei artei marelui Will. Shakes
prin exces, prin caracter tautologic
ruirea. disponibilitatea, inclusiv fi
peare rămine riu numai „pariul" su
și chiar printr-o anume naivitate,
zică, dar cu deosebire spirituală, cu
prem al omului de teatru, ci și ex
soluții ce nu sînt nici prea inspirat
solicitările de concentrare, interiori
presia unei profunde necesități in
concretizate (dispozitivul scenic este
zare și inventivitate. Așadar : cu eterioare. A artistului și a publicului.
greoi, nefericit proportional și fina
fortul deosebit, împletit organic cu
Tragedia „Regelui Lear“. conside
lizat atit sub aspect functional, cit
dovezile talentului și fanteziei — de
și plastic, costumele neinspirate)
rată de majoritatea exegeților una
care trebuie să dea dovadă membrii
din primele trei sau patru opere ale
vor să comunice mai ales pericolul
colectivului artistic. Am continua cu
lui Shakespeare, constituie o lucrare
mistificării, al automatismelor vieții,
bogăția și diversitatea inițiativelor
de referință pentru spectacologia ro
al indiferenței cu care trecem unii pe
înscrise in programe și. mai ales, cu
mânească. A atras pe Grigote Malingă alții, al agitației sterile, al
mulțimea demersurilor pentru fina
nolescu șt C.I. Nottara, G. Câlboreaspaimei fată de problemele de conlizarea for reală, optimă, la timp. ,, știință.
nu, Gh. St.orin și George Constan
Ar trebui insistat, fără îndoială.. pe
Apreciind inteligenta descifrare a
tin — ca interpreți. A atras pe Sică
aspecte programatice fundamentale :
semnificațiilor, capacitatea de a crea
Alexandrescu. a văzut lumina ram
acela de a propune un repertoriu
o stare — vădită de jocul lui
pei la Naționalul bucureștean și cel
bogat, echilibrat, care să fie valoriGheorghe Stana, bogăția subtextului
din Craiova etc.
float la o mare 1nălțime (a ideii și
a simțirii, a ca
pacității de a re
verbera în con
știința
omului
contemporan) ; acela de a desco
peri și consacra
— la scară națio
nală — lucrări
noi,
cu
deo
sebire stimulind
pana dramaturgi
lor noștri con- n ■ Realizări ale Teatrului Național din Timișoara
temporarii, preocupați de actuasatiric din jocul lui Sandu Simfoni
...Un dispozitiv unic domină scena
litote, de universul eroului concă — nu putem să nu observăm că la
timișoreană... O mantie amplă în
temporan. Nu ar trebui omisă
alți interpreți se simte insuficiența
conjoară ceea ce se va releva a fi
aici varietatea speciilor spectacu
artei compoziției și acea profesiona
un tron imens, pe care ajungi urcind
lare propuse atenției, nici echi
litate care te ferește de monotonie.
mai multe trepte... Urmărind soarta
librul dintre spectacolele grave și
. Celelalte două spectacole se în
regatului lui Lear, acest tron va fi
cele care răspund — iarăși Ia înăl
scriu, iară îndoială, in categoria
rupt in două (ca și Coroana)...
țime ! — nevoii de divertisment etc.
Există și in „Regele Lear“ timișo
Activitatea Teatrului Național din
montărilor spectaculare de anvergu
rean un dublu demers. Pe de o
ră, impunindu-se atit prin relieful
Timișoara incită la aprecieri — din
parte asistăm la o anume simplifi
toate aceste perspective. Ne oprim,
atitudinii în actualitate exprimate,
care a tragediei sub semnul unor în
în cele ce urmează, asupra unui as
cit și prin remarcabila vigoare a
ideilor artistice, prin energia și in
pect in ultimă instanță hotăritor
țelesuri politice, care adîncesc for
ventivitatea in materializarea lor.
mele, ipostazele setei de putere și
pentru prestigiul unei prime scene
consecințele autorității tiranice și
Nu intimplător. în fruntea realizări
a țării : in strînsă legătură cu reper
abuzive. Este evidentă, pe de altă
lor se află doi artiști importanți, a
toriul — calitatea artistică a spec
căror afirmare și consacrare s-a fă
parte (pe măsură ce asistăm la des
tacolelor. Este trăsătura prin care
cut cu deosebire în cadrul teatrului • fășurarea montării) și preocuparea
Teatrul Național din orașul de pe
timișorean ; regizorul loan Ieremia
opusă: de îmbogățire a înțelesurilor
malurile Begăi s-a impus și în acest
degajate de piesă. Viața soenei tinde
și scenografa Emilia Jivanov, care
an — turneul său bucureștean din
să recreeze mai viu, mai colorat lu
lucrează, de ani, intr-o strînsă cola
prima jumătate a anului, cind în
mea
shakespeariană (amestec de
borare
reciprocă
cu
întreg
colectivul
Capitală au poposit multe, foarte
realitate și mit), intriga stufoasă a
artistic. Un colectiv care, la rindu-i,
multe teatre, remareîndu-se în mod
tragediei, cu eventaiul ei de intîma cunoscut în ultimii ani un proces
deosebit.
plări, acte (ceea ce și afectează, une
de creștere, modelare deosebită —
Vom începe cu „Noțiunea de fe
ori , ritmul montării, dînd senzația de
așa incit am asistat Ia ieșirea din
ricire". Afișul îți dezvăluie un gest
prevalentă a narativului asupra dra
umbră „spectaculoasă" a unor actori
nu numai frumos, dar, în principiu,
maticului). Erosul dezlănțuit, instinct
cu vechi state de activitate, la afir
necesar —• at.it pentru tonusul tru
tulbure și dominator, patimă oarbă,
marea
impetuoasă
a
unor
tineri
și
pei, cit și pentru viitorul teatrului
oe se cere satisfăcută cu violentă —
la maturizarea impresionantă a al
românesc in genere : creditarea ti
devine și el, aici, in chip și mai mar
tora.
nerilor, fructificarea vocației for spre
cat, o armă a. manipulării prietenilor
Nu intimplător „Mobilă și durere"
experiment artistic. Scenografia pie
și dușmanilor.
de Teodor Mazilu, încununat cu mai
sei lui Dumitru Solomon a fost în
Viziunea regizorală îmbrățișează
multe (și diferite) premii de-a lun
credințată Iui Lucian Lichiardopol
și
perspectiva lucidă, analitică, cri
gul
ultimilor
ani.
a
cucerit
recent
(decoruri), Victor Rudan (costume),
tică (dimensiunea politică), dar si cea
publicul bucureștean deopotrivă prin
isr regia — unui recent absolvent al
existențială si morală, bogată în to
calitatea viziunii, concepției artisti
I.A.T.C. al cărui talent s-a eviden
nuri meditative și dilemat.ice. Spec
ce, prin forța și prospețimea inter
țiat cu pregnanță în „Peer Gynt" și
tacolul îndeamnă la meditație des
pretării. Adică prin : finețea și preg
în „Vrăjitorul din Oz" : Ștefan Iorpre înșelătoarea „regalitate" a pu
nanța sesizării esenței personajelor,
dănescu. Declarațiile for din afișulterii și cea nepieritoare a individu
a mecanismului mascare-dezvăluire
program sint ambițioase, incitante.
lui
uman, despre natura puterii șl
specific
dramaturgului
;
prin
arta
Analiza pătrunzătoare a posibile
puterea naturii, despre formele ne
dezvăluirii vitalității extraordinare
lor straturi de semnificații ale piegociate, deviate și cele autentice ale
a formelor parazitismului, lichelis
sei, elaborarea scenică vădind pro
Iubirii — ca resursă umană si forță
mului. -lașității și chiar mărginirii
fesfonalitate și ci voință fermă, (as
cosmică.
.
(excepționali fiind în acest sens :
vice mai mult de vizualizare, decit
In ultimă instanță deci, esențială
Vladimir Jurăscu, Ion Haiduc, Tra
de teatralitate) sînt premisele certe,
In
spectacolul
la
care
ne
referim
ian Buzoianu. Margareta Avram.
meritorii ale lecturii
___ _______
regizorale a
pare a fi : mulțimea revelațiilor
Daniel Petrescu). Vocația satirei mo
lui Ștefan Iordănescu. Este remar
trăite de Lear. Gloucester. Edgar, cu
rale se îmbină aici notabil (pe
cabilă. de pildă, figurarea in struc
privire, l-a condiția celor urniți Si a
tura, spațială (pe șojizmt^lă, idgnmpi . ujmnle propuneriliyj. picsei) entd
mutațiilor mentale, sufletești ce în
'peTspedtlvă existențială clrârhhtida $i
ales pe verticală) a zonelor existen
soțesc experiența regăsirii. — princhiar tragică (imaginea finală, a
ței și conștiinței — implicate în me
tr-un
lung periplu de intimplări și
condamnării, autocondamnării, aditație, pendularea intre teorie.
fVf
I >

mări suferințe — a condiției de om.
a solidarității cu oamenii.
loan Ieremia este creatorul ener
gic al unor scene de grup sugestive
(realizate printr-un original sincre
tism al replicii, atitudinii, mișcării,
dar și prin efecte de lumină și su
net). al unor imagini scenice puter
nice. de pronunțată plasticitate și
dinamism, deopotrivă purtătoare ale
unor valori descriptive, narative, dar
încărcate, nu o dată, cu expresive
semnificații. Aceste imagini cu vir
tuți simbolice și metaforice transfi
gurează propuneri conținute in „li
tera" dialogului, dar și sugestii con
textuale și subtextuale. Așa, de pil
dă : nebunia lui Lcar activizează —
sub presiunea remușcării — memo
ria unor împrejurări in care a fost
nedrept, a apreciat și judecat greșit,
E o situație hrănită de realitate, dar
și de amintire. Urmărirea, suprave
gherea, starea de hărțuială prin care
trec Lear, Gloucester, Edgar, Kent
sint materializate în apariții miste
roade
rioase,
imaginației
ale
torturate.
lor
Lupta Edgar-Edmund este sugerată ca o luptă
psihologică ; innu
vingătorul
este cel puternic,
ci acela care
are
deasupra
„mina", binecuvintarea tatălui,
în acest cadru,
actorii sînt îndru
mați judicios și
inspirat
către
creații de relevată originalitate — sub
semnul unui realism psihologic sti
lizat, ce iși caută mereu răsfringerea in gest, act, semn teatral. Aspi
rația spre profesionalitate a întregii
trupe este certă (chiar dacă prinzi
uneori și accente, frazări, discutabile
ori sesjzezi că dicția nu este întot
deauna cea optimă). Și aceasta fie.că
este vorba despre susținerea inte
rioară,. cinismul și cruzimea pe care
Adela Radin Ianto, actriță cu re
surse remarcabile. Ie relevă în Goneril, căreia ii conferă o energie de
vulcan, aprig supravegheată, calități
pe care le regăsim și la Margareta
Avram (Regan) ; fie de fiorul de
autenticitate în simplitate al lui
Mircea Belu (Ducele de Albany) sau
al Alinei Secuianu (Cordelia). lie
de distincția în cecitate și restriște a
lui Al. Ternovici. (Gloucester, perso
naj a cărui orbire fizică îi aduce o
lumină interioară), actorul, cunoscut
din atîtea comedii, surprinzînd prin
dovada unor resuise tragice auten
tice. Regăsim in această montare și
inteligenta, și intuiția lui Ion Hai
duc (Edmund, un Cain — adept al
machiavelismului), a lui Sandu Simionică (Kent), vocația ambiguizării
comicului, specifică lui Daniel Pe
trescu (Bufonul), disponibilitatea lui
Floria lonescu (ipostaziind promis
cuitatea, impuritatea funciară —
Oswald) și a lui Miron Netea,
Traian Buzoianu ș.a. Descoperim ex
presivitatea. flexibilitatea, mobilita
tea, talentul de mim — dar și vo
cația reflexivă — Ia Robert Linz
(Edgar).
Interpretul „Regelui Lear". Vladi
mir Jurăscu, realizează o creație ex
cepțională, relevînd o măiestrie ac
toricească ce nu poate fi decit proba
talentului, reunit cu dovada expe
rienței Scenice și a culturii. El im
pune prin prezența umană puterni
că și in ipostazele alienării, și in cele
autentic • dramatice. Conferă relief
replicii, se remarcă prin forța de a
rosti celebre tirade cu inteligența
evidențierii sensului, dar și cu ne
dezmințită putere de a emoționa —
ceea ce elimină pericolul monoto
niei sau al patetismului neconvin
gător. Vladimir Jurăscu impresio
nează constant în Lear prin purita
tea și finețea mijloacelor, prin mo
numentalitate și tragism modern,
prin subtilitatea și complexitatea
compoziției, prin tensiunea interioa
ră cu care argumentează fervoarea
descoperirii umanului și a suferin
ței celor din jur. Acest rol încunu
nează exemplar *o bogată experiență
de teatru concepută ca un fapt de
conștiință.
Spectacol de ținută în sens de act
spiritual profund și bogat în gene
ralizări. restituire modernă prin lec
tură. prin tălmăcire și interpretare
scenică, „Regele Lear" de Shakes
peare se instituie intr-un exemplu
de artă contemporană pe scena unui
teatru național.

FORȚA MODELATOARE
A ARTEI

Actualitatea sursă generoasă
a actului creator
Din constelația „Eminescu, Enescu, Iorga,
Luchian", fixată în nor
dul
moldav, izvorăsc
continuu efectele solem
ne și sclipitoare ale datinei și deplinătății exis
tenței
contemporane.
Aici, în pădurea de la
Agafton—Botoșani. plai
jovial și tandru de amin
tire eminesciană, se re
deschide in flecare amurg al verii tabăra de
Pictură si grafică, unde
plasticieni din întreaga
țară vin să-și dea mă
sura talentului.
„De 13 ani, ne spune
Gheorghe Jauca, pre
ședintele comitetului ju
dețean de cultură și
educație socialistă, orga
nizăm la Botoșani, cu
sprijinul nemijlocit al
conducerii Uniunii ar
tiștilor plastici și, in
ultimii ani, cu aportul
maestrului
Constantin
Piliuță, o tabără de pic
tură, într-un frumos ca
dru natural, in marginea
codrilor eminescieni, la
Agafton, In aceste tabere
— care au de fapt un
program cultural com
plex — au fost realizate
aproximativ 300 lucrări
de pictură și grafică,
semnate de peste 100 ar
tiști plastici din toate
generațiile, lucrări care
imbogățeseși onorează, in
același timp, patrimoniul
de artă contemporană al
muzeului nostru jude
țean. Atît tabăra de
la Agafton. cit si ta
băra de artă contempo
rană a 6ti clei și porțela
nului de la Dorohoi. Atelierul-scoală al olarilor de
la Mihăileni. numeroasele
expoziții personale și co
lective ale unor reputați
artiști, dezbaterile orga
nizate despre fenomenul
artei plastice contempo
rane fac parte din pro
gramul anual al „Coloc
viilor de artă ale Boto
șanilor", care conferă
treptat județului nostru
aura de centru cunoscut
al artei plastice româ.neșt.i. Este în intenția fac
torilor de răspundere din
județ să dea contur mai
precis Galeriei de artă
contemporană a sticlei și
porțelanului de la Do
rohoi. să îmbogățim cu
imagini plastice așezămintul „1,Eminescu“ de la
Ipotești, să constituim o
expoziție
permanentă
Luchian la Ștefănești, ca
un omagiu adus acestor
mari corifeii ai culturii
românești i.și, în același
timp, locurilor și oame
nilor care trăiesc și mun
cesc în această parte
frumoasă de țară — ju
dețul Botoșani".
în tabăra de creație de

la Agafton, care s-a în
chis de curînd, ape
lăm la părerile participantilor pentru a mar
ca circumstanțele desfă
șurării activității de aici.
„Am ieșit la greul natu
rii și totul a evoluat la
puterea de astăzi a arte
lor plastice românești"
— ne spunea Constantin
Piliuță.
Alături de el, Gheorghe Spiridon. Constantin
Gheorghe, Lucian Mașec, Niculiță Secrieru,
Benone Șuvăilă și boto-

omagiu față de Luchian
s-au adunat circa 100 de
lucrări. Tabăra de crea
ție e o instituție foarte
utilă și felicit pe organi
zatorii botoșăneni pentru
o astfel de inițiativă. In
ea regăsim atmosfera co
legială atît de propice
creației. Faptul că sînt
puși la un loc mai multi
plasticieni, într-o ma
nieră neașteptată și ne
dirijată,
constituie un
schimb de experiență de
la o vîrstă la alta, de la
o opinie la alta. Ca ur

Opinii ale participanților
la tabăra de artă plastică
din județul Botoșani
••••

Gh. Spiridon : „Peisaj la stina Balsa”

șănenii Constantin Cu
rea și
Victor Hreniuc
au preluat în acest an
misiunea de interpreți ai
imaginilor naturii, de in
termediari a tot ce este
magnific în peisajul mol
dav, a momentelor pri
vilegiate din viața oa
menilor de pe acest
românesc picior de plai.
„E o zonă rîvnită de
toți, o zonă bogată in
locuri istorice — ne spu
ne Gh. Spiridon. Și am
venit să sorb din izidealului de
voarele
creație ce pare a fi o în
sușire a acestui colt de
tară cu peisaj frumos,
Am suficiente desene
pentru ca să fac mai
multe lucrări pentru ex
poziția cu care se finali
zează fiecare ediție a
taberei de creație. Am
dat o lucrare pentru
expoziția
permanentă
Luchian de la Ștefănești
—Botoșani, de care se
ocupă din partea U.A.P.
Petre Achițenie. Știu că
pentru acest gest de

mare a momentelor pe
trecute in tabără, voi
picta mai multe peisaje
și naturi statice".
Lucian Mașec : „Mă
simt consolat și liniștit
de aspectul falnic al
dealurilor cu pădure, al
livezilor de nuci și meri,
de senzația numeroase
lor bogății ale peisajului.
Sint plăcut impresionat
de acțiunea de sistema
tizare a municipiului
Botoșani, de felul în
care s-a păstrat zona de
arhitectură tradițională,
de îmbinarea sa cu si
lueta modernă a noilof
cartiere de locuințe. Re
marc, cu plăcerea privi
torului,
mozaicul
de
pe fațada întreprinderii
„Integrata de in", ca un
bun exemplu în privința
artei de for public. De
aceea, voi lucra mult
peisaj din natură, dar,
firește, și peisaj nou,
animat de secvența contemporană industrială".
„Atributul din acest an
al Taberei de creație de

la Agafton — afirmă
Niculiță Secrieru — este
comunicarea și confrun
tarea între plasticieni,
evoluția sa spre un per
manent cenaclu de arte
plastice. Pe urmă, locu
rile de aici îmi amintesc
puternic de copilăria din
spațiul de la Bîrlad,
unde am luat prima gură
de aer. Se poate vorbi
aici de influența alinătoare pe care peisajul
moldav a exercitat-o,
deseori, asupra spiritelor
prea independente, pen
tru a i se supune. Mi-am
îmbogățit retina cu ce
văd în jur și impresiile
sînt atit de puternice încit nu se poate să nu
aici, in
vibrezi. De pildă,
.
sat, am văzut un buldo
zer care sapă culcușul
pentru un bloc de locuin
țe, ceea ce corespunde
cu situația de moderni
zare a satului românesc.
Botoșanii — ca oraș —
entuziasmează prin noua
sa arhitectură, dar ochiul
artistului spune că există
o . tendință de prea multe
detalii pe fațadele unor
clădiri publice. Dar, în
fine, totul se va decanta
în timp. Voi păstra mul
te imagini și cu ele voi
compune cîteva lucrări.
Obligatoriu ! Oricum, in
tre obligațiile de partici
pant la tabără și plăcere,
cu majuscule, e o per
fectă identitate".
Faptul că o tabără de
creație și, îndeosebi, edi
ția din acest an nu are
circumstanța unei sărbă
tori cîmpenești, ci a
unei incinte de vigoare
artistică, se regăsește în
considerațiile lui Con
stantin Piliuță : „Sem
năm să răspundem ca
cetățeni ai țării, în pri
mul rînd — ■ și asta o
apreciez ca pe o calitate
supremă — pentru tot
ceea ce am făcut aici,
timpul urmind să decidă
asupra valorilor. Dar
mai presus de lucrările
ce s-au născut și realizat
în această perioadă —și
care vor fi expuse în
premieră absolută la Bo
toșani în pragul zilelor
de iarnă și în pridvorul
evenimentelor
politice
pentru care ne pregătim.
Conferința Națională a
partidului și cea de a
40-a aniversare a Repu
blicii —, deci mai presus
de lucrări se situează
revigorarea
pe care
ne-au
dat-o oamenii
locurilor, credința pe
care o au, oricînd și
oriunde, întru mai binele
lor și al țării".

Eugen HRUȘCA
corespondentul „Scînteii

Natalia STANCU
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Casa tineretului din municipiul Cluj-Napoca

Cultură,
educație, spirit revoluționar
in multitudinea de forme și

ale muncii politicoD mijloace
educative și cultural-artistice

oamenilor muncii, trebuie precizat
că la Casa de cultură funcționează o
universitate cultural-științifică. La
cele 18 cursuri, între care amintim
„Univers, știință, religie", „Omul
modern și practica religioasă con
temporană", „Medicina și sănătatea",
sint cuprinși aproximativ 750 de
cursanți din toate întreprinderile
orașului. O activitate eficienta des
fășoară și cele 10 brigăzi științifice
ale casei de cultură, dintre care ti
sint mixte (alcătuite din profesori de
matematică, fizică, chimie, biologie,
medici, juriști) și 4 specializate pe
probleme de ateism, juridice, medi
cale și agrare. Acestea au lunar cite
1—2 întilniri cu publicul, graficul
acțiunilor fiind astfel întocmit îneît
fiecare brigadă să treacă prin 8—10
întreprinderi într-un an. Multe în
tilniri, care se desfășoară pe bază
de dialog, întrebări și răspunsuri,
precedate de expuneri, au loc la
punctele de documentare politico-

folosite de colectivul Casei orășe
nești de cultură din Rădăuți, care
funcționează în actualul focal încă
din anul 1956. am consemnat, in ca
drul acestor notații, doar citeva. Su
ficiente însă, credem, pentru a de
semna convingător un stil al muncii
educative eficient și atractiv. Resor
turile prestigiului acestei instituții
sînt multiple. Fie și numai vechimea
impunătorului edificiu, și aceasta tot
ar face remarcat așezămintul cultu
ral in viața orașului. Insă, după cum
ne . spuneau numeroși interlocutori
rădăuțeni. casa de cultură s-a impus
mai ales prin activitățile pe care le
găzduiește și care și-au cîștigat în
timp un cert renume. Este vorba
mai ales de manifestările teatrale și
corale, care au. in acest oraș buco
vinean, o vechime de peste 50 de
ani. Cum însă nu ne-am propus să
urmărim evoluția lor în timp, ne
vom opri la activitatea din ultima
perioadă și la cîteva genuri de ma
însemnări
nifestări care au deja un public al
despre activitatea
lor. Desiguț,. .ob.iectlyele care sțau„lț>„ .,
baza activității'.âeșfășurate sîtțt .pete. ',
Casei de cultură
cunoscute: popularizarea în rindu- .
rile locuitorilor
politicii intnr.n? Si .
din Rădăuți
externe a partidului și statului nos
tru. dezvoltarea conștiinței for so
cialiste. cultivarea la aceștia a
ideologică, cabinetele de științe so
patriotismului revoluționar-socialist,
ciale. in laboratoarele de fizică și
însușirea și aplicarea normelor eticii
chimie, ceea ce a permis efectuarea
și echității socialiste, a legilor țării,
unor
interesante și concludente ex
formarea concepției materialist-știperiențe. folosirea aparaturii audio
ințifice despre lume și societate,
vizuale din dotare. Tot casa de cul
dezvoltarea gindirii economice a oa
tură coordonează și activitatea celor
menilor muncii și. nu 1 in ultimul
6 lectorate de educație materialistrînd, punerea în valoare și afirmarea
științifică organizate în cartierele
talentului și a aptitudinilor lor artis
orașului, de regulă pe lingă școlile
tice. Au fost organizate. în acest
generale și licee.
sens, cicluri de acțiuni tematice sub
Aminteam, Ia începutul acestor
genericele „Partidul Comunist Ro
rînduri, că Ia Rădăuți există deja o
mân — conducătorul revoluției și
tradiție în ceea ce privește teatrul
construcției socialiste in țara noas
de amatori. Ca urmare a activității
tră", „Din gindirea social-politică și
bune și a rezultatelor obținute la
economică a tovarășului
diferite
întreceri din țară (in peste
Nicolae Ceaușescu", „Direcțiile prin
30 de ani de activitate) de formația
cipale ale politicii externe a Româ
casei de cultură, amil 1982 a fost
niei", pentru oameni ai muncii de
marcat de înființarea teatrului
la întreprinderea de prelucrare a
popular din oraș. Cei peste 20 de ar
lemnului. întreprinderea de tricotaje
tiști
amatori (muncitori, profesori,
Bucovina. întreprinderea de scule si
medici,
ingineri etc.) au montat și
subansamble accesorii, cooperativele
jucat de atunci aproximativ 10 piese,
meșteșugărești „Libertatea". „Munca
între care A doua față a medaliei
invalizilor" și „Artizanat", precum
de I.D. Sîrbu. piesă cu care teatrul
și pentru activul de partid de la
popular de aici s-a situat pe locul
nivelul orașului. La unitățile men
’
4 pe tară la faza finală a Festiva
ționate. ca și la altele au fost or
lului
național „Cintarea României",
ganizate o serie de manifestări în
ediția a cincea. Succes de public au
sprijinul activității economice. Nu
avut și spectacolele cu piesele Piatră
spunem ceva nou cind afirmăm că și
la rinichi de Paul Everac, Un șef
acțiunile amintite, precum și altele,
imposibil de Virgil Puicea. Cu cine
au o anumită contribuție la avintul
mă bat, Noapte fără somn de Aurel
activității productive în unele între
Storin.
prinderi ale orașului. Pentru că ex
Teatrul popular are stagiune per
punerile. dezbaterile, consultațiile,
manentă. prezentind pe scena casei
înscrise sub genericul „Munca, izvor
de cultură cite două spectacole pe
și condiție definitorie a personali
lună, la care asistă între 200—300
tății umane", au determinat fără în
spectatori. Renumele pe care și
doială o participare mai activă la
l-a
cîștigat teatrul popular in zona
realizarea sarcinilor de plan.
de nord a Moldovei a permis or
Bune rezultate se înregistrează, de
ganizarea Ia Rădăuți a Zilelor tea
asemenea. în munca de educare matrului de amatori, manifestare ajun
terialist-științifică și în activitatea
să în acest an la a patra ediție și
cultural-artistică, succese explicabile
la care au participat, alături de for
și prin faptul că în aceste două do
mația
gazdă, teatrul de copii „V. Vamenii s-a acumulat o bogată expe
silache" și teatrul „Mihai Eminesriență. în ceea oe privește formarea
cu“ din Botoșani. Teatrul de copii
concepției materialist-științifice a
și Teatrul popular din Vatra Dornei.

TRADIȚIE ȘI ÎNNOIRE
Ieri s-au încheiat la București lu
crările unei prestigioase manifestări
științifice — al VIH-lea Congres
național de morfologie normală și
patologică și- sesiunea jubiliară
prilejuită de centenarul Institutului
„Victor Babeș", primul institut de
cercetare științifică medicală din
țara noastră.
Participanții din țară și specialiști
din alte țări au dezbătut, in cadrul
ședirițelor de lucru și al meselor ro
tunde, probleme legate de practica
diagnosticului histopatologic, al tu
morilor. precum și unele aspecte
histofiziologice ale tubului digestiv.
Așa cum arăta prof. univ. dr. docent
loan Morarii, vicepreședinte al Aca
demiei de științe medicale și pre
ședintele acestei reuniuni științifice,
tematica a fost bogată și variată,
specialiști din toată țara, din cerce
tare și unități medicale prezentind
rezultatele obținute, date referitoare
la mecanismul citotoxlcității și imunoreglării prin factorul de necroză
tumorală, modificări ultrastructurale în hepatocarcinoame, diagnos
ticul prin biopuncție în tumorile și
leziunile cu localizări la nivelul fi
catului, rinichiului, plăminului etc.,
precum și date cu privire la diag
nosticul histoenzimologic si imunochimic în diferite tipuri tumorale.
Prin rezultatele prezentate și discu
țiile pe marginea acestora, congre
sul a prilejuit un larg schimb de
experiență între specialiștii morfologi din institutele de cercetare me
dicală, învățămint sî laboratoarele
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de profil din țara noastră și din
alte țări.
Sint rezultate care confirmă conti
nuitatea preocupărilor in acest do
meniu. Acum un secol se înființa la
București institutul ce avea să poar
te, mai tîrziu. numele fondatorului
său, Victor Babeș. încă de la în
ceput, institutul s-a impus ca una
din creațiile de autentică valoare,
devenind in decursul centenarei sale
existente o prezență de prestigiu
în știința românească și europeană.
Un drum neîntrerupt al creativității
unește aceste începuturi, activitatea
ilustrului înaintaș Victor Babeș cu
munca de azi a numeroși cercetători
cu contribuții meritorii aplicate in
practica medicală.
Valorificînd moștenirea științifică
a înaintașilor, specialiștii de azi abordează probleme de patologie
umană intr-o viziune nouă, moder
nă, la toate nivelurile de organizare
macro și microscopică. ' ultrastructurală pină La nivel molecular, în stu
diile de anatomie patologică, geneti
că. imunologie, biologie celulară și
moleculară. Dezvoltind cercetarea
de anatomie-patologică la nivelul
exigențelor actuale, ceroetătorii In
stitutului „V. Babeș" au adus con
tribuții valoroase în diferite domenii
ale patologiei umane și o diversifi
care a preocupărilor care i-a confe
rit statutul de unitate etalon în cer
cetarea bio-medicală românească.

în domeniul imunologiei s-au . ob
ținut rezultate însemnate cu privire
la caracterizarea celulelor limfocițe
implicate în proliferările maligne,
s-au utilizat impnotoxinele in tera
pia tumorilor experimentale, de ase
menea. a-a lărgit sfera de cunoaș
tere in citogenetică și in stabilirea
determinismului genetic al imunoglobulinelor umane.
Cercetările de patologie au fost
dezvoltate fără întrerupere de
la înființarea institutului, această
tradiție fiind îmbogățită în prezent
cu conceptele și metodologia biolo
giei celulare, a imunologiei moderne,
obținindu-se rezultate care consti
tuie priorități românești in științele
bio-medîcale moderne. Prin activi
tatea de microproducție și asistență
tehnico-metodologică,
specialiștii
contribuie în prezent la o mai mare
precizie a diagnosticului în clinici.
Așa cum se arăta la ședința de în
chidere a Congresului de morfologie
normală și patologică, continuatorii
operei lui Victor 'Babeș. beneficiind
de condițiile create în ultimele de
cenii. au dezvoltat și îmbogățit di
recțiile de cercetare, au lărgit posi
bilitățile de investigare și diagnosti
care mai precisă ai unor suferințe și
prin acestea au stabilit o legătură
mai strînsă cu practica medicală
pusă în slujba omului.

Elena MANTU

Alte formații redutabile sint or
chestra de muzică populară, forma
ția de dansuri, soliștii vocali și in
strumentiști, care alcătuiesc împreu
nă ansamblul de cintece și dansuri
Florile Bucovinei. înființat in 1980,
ansamblul a obtinut. in ultimele 3
ediții ale Festivalului muncii și
creației „Cintarea României", locul
I și medalia de aur. A participat,
de asemenea, la multe festivaluri
interjudețene, la toate obținind Ma
rele premiu, precum și la festivaluri
de folclor din străinătate, peste tot
cuoerind laurii întrecerilor. Com
petentul si neobositul conducător al
ansamblului „Florile Bucovinei",
care este metodistul Miroea Băncescu. ne spunea că multi dintre va
loroșii artiști amatori s-au cunoscut
aici, pe scena casei de cultură, și
apoi și-au întemeiat trainice familii.
Reputata solistă de muzică populară
Etena Martinescu este acompaniată
de soțul ci (instrumentist in or
chestră). ' Alte familii de artiști amatori sînt cele ale învățătorilor
Răduta și Dumitru Pomohaci. cadre
lor didactice Veronica și Ion Sorodoc, muncitorilor Rodica si Dumitru
Cirmaci. Alti. artiști valoroși sint
trompetistul Emil Balmuș, inginer la
unitatea forestieră, de exploatare și
transport, dansatorii Petru Rotaru,
muncitor la autobază, și Mărioara
Boștiog, muncitoare la întreprinde
rea de tricotaje „Bucovina". înalta
ținută artistică a tuturor componenților ansamblului este atestată și de
faptul că renumita interpretă a cîntecului popular care este Sofia VIeoveanca este deseori prezentă in
spectacolele ansamblului „Florile
Bucovinei".
Un alt fapt revelator este acela
că marea majoritate a membrilor
ansamblului ca.sei de cultură sint la
rindul lor instructori ai altor for
mații artistice. Profesorul Ilie Romaniuc conduce formația de dansuri
de la Școala generală nr. 3. forma
ție de două ori laureată a Festiva
lului național „Cintarea României".
De asemenea. învățătorul Ion Șorodoc și prof. Sorin Onciu conduc
ansamblul de cintece și dansuri al
Scolii generale nr. 5. care a ocupat
locul I pe tară la ediția a șasea a
Festivalului „Cintarea României",
iar Mircea Băncescu îndrumă or
chestrele de muzică populară de la
■casa pionierilor și șoimilor patriei
și de la întreprinderea de prelucra
re a lemnului și coordonează forma
țiile de muzică ușoară de la liceul
„Eudoxiu Hurmuzachi", întreprinde
rea de scule si subansamble acoesorii, întreprinderea de prelucrare a
lemnului și formația
sindicatului
învățămînt. Se produc în acest fel
un susținut transfer de competentă
și entuziasm, o propagare în cercuri
tot mai largi a pasiunii și dragostei
pentru prețiosul nostru tezaur fol
cloric.

aloroase prin talentul eompo-

și calitatea repertoriu
Vnenților
lui sînt și grupul de instrumen

te populare, orchestra de muzică
ușoară, precum și grupul vocal fol
cloric și de montaj literar.
S-au permanentizat in ultima pe
rioadă și expozițiile personale sau
colective ale membrilor cercului de
artă plastică. îndrumați cu compe
tentă de profesorul' Costel Butoi,
multi dintre cei 28 de membri s-au
impus deja în viata culturală a ora
șului. Nu-i mai puțin adevărat însă
că nume precum Gheorghe Todiraș,
muncitor la întreprinderea de scule
și subansamble accesorii. Marcela
Larionescu. profesor la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei, Gheorghe
Coroamă. profesor la Școala gene
rală nr. 3 sint bine cunoscute și in
județ. După cum și valoroasa crea
toare Elena Cretan, păstrătoare a
vechilor tradiții ale artei populare
din bogata zonă etnografică a Ră
dăuților. este de mult apreciată in
tară și pentru: o foarte citită și studiată carte” cuprinzind modele de
cusături din :zonă.
O prezentă obișnuită pentru oamenii muncii din oraș o constituie
cenaclul literar „Bogdania". Si dacă
unii dintre foștii membri ai acestuia,
cum sînt scriitorii Matei Vișniec și
Ion Filipciuc, sint deja nume cunos
cute. o parte dintre actualii componenți. precum Petru Oprea. Vasile
Puha, Vasile Ursache. Doina Pișcu.
Emil Ianoș. bat cu sucoes la „porți
le afirmării".
Ca urmare directă a îmbunătățirii
calității manifestărilor și. implicit,
a cuprinderii unui mare număr din
cei 28 000 de locuitori ai orașului la
aceste acțiuni. Casa de cultură din
Rădăuți se poate mîndri cu realiză
rile obținute în amplul proces de
formare și dezvoltare a conștiinței
socialiste a oamenilor, de ridicare a
nivelului lor de pregătire multilate
rală. Semn că mîndria cronicarului
pentru faptul că „Nasc și în Moldova
oameni" e confirmată și potențată
de realitățile prezentului.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii”
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Recolta viitoare
o bătălie a prezentului
(Urmare din pag. I)
transportă legumele. Oamenii aceș
tia fac tot ce se poate face pentru
ca recolta să fie scoasă din cimp
in întregul ei și pentru ca viitorul
an agricol să vină și pentru ei cu
satisfacțiile pe care, fără îndoială.
Ie merită.

Pe o solă a C.A.P. Roșiori de
Vede, intr-unui din „punctele fier
binți”, la semănatul griului, l-am
intilnit pe mecanizatorul Florea
Dragomirescu. unul dintre acei oa
meni care, așa cum ni s-a spus,
și-au făcut din meserie o profesie
de credință pe care o slujesc cu
pasiune și dăruire. într-un scurt
răgaz necesar pentru aproviziona
rea mașinii cu semințe, i-am reți
nut cuvintele : „Un adevărat me
canizator. făuritor de recolte boga
te, nu poate fi decit. acela care iu
bește pămintul. care se bucură si
inflorește o dată cu plantele care
cresc și cu sudoarea frunții lui”,
între timp, aprovizionarea semănă
torii s-a încheiat. Ridică mina in
chip de salut șl urcă grăbit pe
tractor.
...Seara s-au întors din cimp
Florea Lazăr. președintele. și
Gheorghe Ciupitu, inginerul șef de
la C.A.P. Roșior'.. Obosiți, plini de
praf, toropiți de soarele care do
gorește in aceste zile ca in toi il
verii. Par, totuși, satisfăcuți.
Am reușit azi să începem se
mănatul griului. Croden că sintem
primii din C.U.A.S.C. Și anul trecut
am semănat foarte devreme griul.
Iar primete suprafețe semănate au
fost cele mai bune.
— Condiții grele ?
— Ne-am adaptat, Ja ele. După
semănătoare punem tăvălugul și
apoi grapa de mărăcini. Și e bine.
Semănătorile modernizate, a stea
cu 6 cm intre rinduri, sint excelente. Sămința e mai bine acope
rită. Avem motive să fim mulțu
miți.
Cooperativa — aflăm — se gă
sește de cițiva ani intr-un pro
gram propriu de redresare. Cu un
foarte redus număr de brațe de
muncă (absorbite de industria
nouă a orașului) dar cu ambiție si
cu o competentă aplicare a tehno
logiilor agricole, cooperativa a iz
butit in ultimii ani să-și sporească
producțiile agricole, să-și aducă
zootehnia la linia de plutire, fcă-si
sporească veniturile.
— De unde totuși forță de
muncă ?
— Lucrăm mult cu pensionari
din oraș. Foști agricultori, deveniți
apoi muncitori și care, la ieșirea la
pensie, și-au adus aminte de agri
cultură. Vin și muncesc pentru ?ă
și cooperativa, obținind rezultate,
ii poate cointeresa.
— Si ce ați reușit ?
— Anul ăsta, spre exemplu, am
reușit producții ceva mai bune de
cit vecinii noștri de la I.A.S. Avem
și o ingrășătorie de berbecuți care
merge bine.
— Furajele 7
— Cit a fost de greu anul ăsta,
tot am reușit să ne stringem fu
rajele necesare. Cu efort, adunind
tot. conservind bine. Cind vrei să
faci ceva, te și miri cite posibili
tăți apar de unde nu te aștepți.
Rețineți ideea asta 1

Campania
agricolă... la oraș
Primarul din Roșiori de Vede,
Petre Badea, zimbește :
— Partea agricolă a orașului e
mai mare decit v-ați aștepta. Mai
ales acum, in campanie. Pentru că
acum devenim și noi, orășenii,
participant! la treburile unor uni
tăți agricole din zonă. 4 760 de
muncitori care lucrează in indus
trie făcind naveta de la țară par
ticipă acum la campanie in satele
lor. 42 de mecanizatori — rutieriști. buldozeriști etc. — care lu
crează in industrie au fost deta
șați temporar in unități agricole.
40 de elevi de la Liceul agroindus
trial cu profil de mecanizare lu
crează acum efectiv pe tractoare.
2 700 de elevi din oraș participă la
recoltat, cite 900 pe serie. Sintem
pregătiți și cu alte forte dacă va fi

necesar. Avem două unități de
transporturi auto — ITA și
ITSAIA — care lucrează acum
pentru agricultură. Dar haideți pu
țin pe platformă...
Trecem intii pe la gară. Pentru
că șf gara Roșiori e acum o... gară
agricolă. La Complexul C.F.R. Ro
șiori (cu aproape 7 000 de lucrători
din care jumătate la întreprinde
rea mecanică de material rulant.),
șeful regulatorului de circulație,
ing. Savin Dinu, ne explică o foar
te complicată diagramă a trans
porturilor feroviare in slujba cam
paniei agricole. O simplificăm :
— Avem pe ruta Roșiori — Turnu Măgurele — Zimnicea. 3 navete
zilnice a cite 1 200 de tone pentru
transportul sfeclei de zahăr.
— Merg 7
— Ca la... C.F.R. Transportăm
zilnic 400 tone de floarea-soarelui
la Fabrica de ulei din Roșiori.
Expediem zilnic 2 000—2 500 tone
porumb. Funcționează zilnic 3 na
vete cu amendamente, carbonat de
calciu, pentru unitățile agricole
din nordul județului. încărcăm și
transportăm zilnic 4 000 tone de
îngrășăminte chimice de la Com
binatul din Turnu Măgurele. Dar
avem șl un necaz : ne zac 500 de
vagoane, imobilizate inexplicabil
in Portul Constanța. Chestia asta
ne sufocă. Interveniți și dumnea
voastră !
— O- faoem.
Am și făcut-o tipărind aceste
rinduri.
La fabrica de ulei. Cu inginerul
șef. Aurel Manolache :
— Sinteți în campanie 7
— Nu. Noi sintem in campanie
12 luni pe an. Acum sintem in pe
rioada preluării și prelucrării se
mințelor de floarea-soarelui după
care trecem la soia, după care...
— Ce vă preocupă acum ?
— Ne preocupă acum și întot
deauna valorificarea cit mai bună
a materiei prime pe care agricul
torii o produc cu atâtea eforturi,
mai ales anul acesta...
— Si ce probleme aveți 7
— Principala : ICAPA. care ne
furnizează semințele, vrea să li
vreze volume si cantități mari. Noi
avem nevoie de calitate, adică o
masă fără corpuri străine și se
mințe seci. De aici, înțelegeți...
Noi nu avem instalații de condi
ționare a semințelor. Acestea se
află la ei. Deci calitatea materiei
prime stabilește intre noi și fur
nizorul nostru o relație mo
rală. Dar, cu dese tratative, ne
descurcăm. Important e că produ
cem din plin, că livrăm ceea re
trebuie livrat. Avem o fabrică
mare, nouă, modernă, cu oameni
foarte buni.
— Produceți numai ulei 7
— Multe altele. Produsele noas
tre' secundare nu sint chiar... pe
plan secund. Producem, de exem
plu. furaje de cea mai inaltă va
loare.

Ziua datoriei
împlinite
De la centrul de județ ni s-a
spus că dacă ne preocupă și implicarea industriei in realizarea
marilor sarcini din această toamnă
ale agriculturii, atunci este obliga
toriu să cunoaștem întreprinderea
mecanică pentru agricultură din
Roșiori de Vede. „Acolo — ni s-a
spus — s-a petrecut, in ultimele
două luni, ceva cu totul ieșit din
comun. Nu doar pentru agricultura din Teleorman, ci pentru agricultură intregii țări”.
Și iată-ne pătrunși de diminea ță
pe poarta întreprinderii di n Roșiori. Dar. mai intii. o scurtă isto
rie. Cercetarea din domeniul teh
nologiilor agricole a stabilit că
este cu mult mai avantajos ca pă
lea sele să ție semănate in rinduri
distanța te nu la 12 cm ca pină acum, ci la 6 cm. Se asigură, in feIul acesta, o densitate mai bună și.
încă mai important, o mai judici
oasă repartiție a spațiului nutritiv
pentru fiecare plantă in na-te. în
vara acestui an, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a ind'cnt ra
incă din această toamnă. întreaga
suprafață de griu. orz. orzoairă să
fie semănată, in toată tara, in rin
duri distanțate la 6 cm.
La ora de față, in toată țara în
tregul parc al mașinilor de semă
nat păioase, care au'intrat, și rare
urmează a mai intra in brazdă, a

fost modificat. Modernizare îi
spun tehnicienii acestei operații.
Au fost montate ori stau la dispo
ziție pentru toate aceste mașini
seturile de piese necesare noii
echipări. Brăzdare. patine, călciie
de tasare, bride, arcuri, bucșe, zeci
și zeci de piese pentru fiecare cale
de semănat, la fiecare semănătoa
re. Deci sute de piese pentru fie
care agregat. Pentru un total de
aproape 20 000 de semănători. Cum
a fost posibil 7 Asta vom cunoaște
aici, la I.M.A. Roșiori de Vede,
pentrui că aici au fost produse
toate, in
i doar 30 de zile (după alte
30 de zile de pregătire a fabrica
ției).
La 23 septembrie, a plecat ultimul lot de seturi (dintr-o comandă suplimentară de incă
:
700).
Uzina este azi destinsă, oamenii
au pe chipuri oboseala... fericită de
după o bătălie neînchipuit de grea.
dar victorioasă.
— Cum a fost de fapt ?
— Acum ne dăm seama că ceea
ce am realizat este ceva ce... nu
____
ne-am.. fi,_____
putut_____
închipui.
,__
Ni sja
spus „Faceți, este esențial pentru
agricultură 1“ Și am pornit in
iureș.
Directorul, ing. Florian Badea,
pare că abia acum începe să-și
adune gindurile.
— Am primit, o documentație
sumară. Institutul care proiecta
aceste subansamble ar fi terminat
tirziu proiectele, așa că ne-am dus
și le-am luat, foaie cu . foaie, sau
am scos releveuri după modele.
Pentru că noi trebuia intr-un timp
incredibil de scurt să pregătim fa
bricația, adică întregul set de
S.D.V.-uri pentru un ritm de pro
ducție nemaiintilnit la noi. Am
primit materialele la 20 august și,
din clipa -aceea, am pornit... Dis
cutasem înainte cu fiecare om. sta
bilisem lucruri precise, ritmuri,
organizări, schimbări radicale pe
tot fluxul.
— Și a mers totul cum v-ați pro
gramat ?
— Nu. Cu mult mai bine.
— înseamnă că programarea...
— Programarea a fost corecta.
Dar ea nu putea să introducă in
calcul acel ceva care ține de con
știința oamenilor.
— Ce le-ați spus 7
— Că este la mijloc soarta re
coltelor de anul viitor ale intregii .
țări.
- Și !
— Lucruri pe care nu știam cum
le vom rezolva și-au găsit foarte
repede soluțiile. Turnătoria noas
tră de fontă si otel e profilată pe
piese mari. Or, acum av^am de
turnat mii și mii de piese mărun
te. Oamenii s-au strins, s-au gindit. fiecare a venit cu o idee. Au
găsit cea mai judicioasă amplasare
a unei puzderii de modele mici in
aceeași formă de dimensiuni mari,
iar turnarea s-a făcut cu pierderi
tehnologice mai scăzute decit me
dia noastră anterioară. La mașini
ale căror limite credeam că le cu
noaștem s-au găsit soluții noi. La
prese, de exemplu, am reușit să
producem simultan un mult mai
mare număr de piese. Toată fabri
ca a fost organizată in așa fel in
cit. cei de la mașini să nu ie pă
răsească nici o clipă. Echipe spe
ciale s-au ocupat de aprovizionarea
cu materiale, transportul pieseior,
pină și cana cu apă de băut era
adusă prompt celui de la mașină.
Un exemplu. Maistrul Tănase
Ghiuță. șeful de la SDV. I-am dat
desenele pentru un. reper. Nu prea
îndrăzneam să-i spunem că ne
trebuie pină a doua zi dimineața.
Dar nu ne-a. lăsat să terminăm
vorba: ..Deseară, la' 19,30 sint
gata !“ Și așa a fost.
— Afară de faptul că ati ciștigat... la plan; au mai fost și alte
ciștiguri ?
— Unul esențial; cîștigul moral,
că am aflat ce sintem in stare. Apoi
ciștigul profesional, experiența asta
ne-a arătat multe căi noi de abor
dare a muncii noastre de aici în
colo.
încheiem aici relatarea de la
I.M.A. cu îndemnul către cititori ca,
ori de cite ori vor vedea pe cimp.
in .toamna asta, semănători, măcar
una din cele aproape 20 000. să se
gindească o clipă la cele de mai
sus. la' oamenii care au trăit, timn
de 30 de zile, cea maf densă, cea
mai accelerată, oea mai entuziastă
experiență de muncă din viața lor.
Pentru ca orzul și griul de anul
viitor să crească mai des. mai
bogat !

Cercetarea în sprijinul dezvoltării bazei de materii prime
(Urmare din pag. I)
derea unor noi metode de exploatare și deschidere cu productivitati
mai mari, cum sint cele care pri
vesc perfecționarea unor faze tehno
logice la noua metodă de exploatare
a zăcăm intui ui Baia Sprie. metodă
menită să crească atit productivita
tea muncii, cit și gradul de recupe-.
rare. Am definitivat, totodată, stu
diul de cercetare privind perfecțio
narea metodelor cu rambliere la ză
cămintele filoniene de grosime mare
la mina Herja, precum și cele refe
ritoare la creșterea vitezei de să
pare a lucrărilor miniere la mina
Herja. iar in prezent experimentăm,
in fază' industrială, metode de ex
ploatare de mare productivitate la
Gura Băii. Rodna și Leșu Ursului.
Avem in vedere, de asemenea, pen
tru anul următor definitivarea teh
nologiilor de exploatare la noile ză
căminte Valea Colbului. Mihai-Nepomuc, Izvoru Roșu. Cobășel șl
altele.
Sarcini sporite revin activității de
cercetare in ceea ce privește stabi
lirea posibilităților de valorificare a
elementelor utile din rezervele aflate
in cercetare geologică sau recent
puse in exploatare, pentru care elabo
răm un important volum de cercetări
necesare stabilirii tehnologiilor de
preparabilitate la perimetre
cum

sint : Baia Sprie-Est. Baia‘ Borșa,
Ilba. Turț, Băița. Valea Roșie. Băiut.
Săsar.
Apreciind că pentru minere urile
In exploatare pot. fi îmbunătățite
tehnologiile de preparare in vederea
creșterii extracțiilor și îmbunătățirea
calității, au fost abordate noi cerce
tări in urma cărora s-au stabilit so
luțiile eficiente a căror aplicare asi
gură sporirea producției de metale,
din care evidențiem pe cele ce pri
vesc reducerea conținutului de cupru
în concentratele zincoase. plumboase și plumbo-zincoase produse in
uzinele de preparare, cercetarea ce
are in vedere imbună.tățirea proce
sului tehnologic de preparare a mi
nereului Ilba complex și cuprifer,
studiul privind reducerea conținutu
lui de elemente nocive din concen
tratul de plumb, concentratul de zinc
și concentratul de plumb-zinc. obți
nute la prelucrarea minereurilor
complexe in Uzina de preparare
Baia Sprie, cit și lucrarea privind
separarea
concentratelor plumbocuproase prin tehnologia cu bioxid
de sulf pentru minereul Nistru.
în lumina sarcinilor stabilite in do
cumentele de partid cu privire la
sporirea preocupărilor in vederea
recuperării metalelor din materialele
refoloslbile, cit și din resursele să
race in conținutul util, desfășurăm
cercetări privind valorificarea prin
procedee combinate a elementelor

cinema
(b
Pădurea
de
fagi : GRLVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18; 20
• A
doua variantă :
POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 19
• Cuibul de viespi :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17: 1»
• Secretul lui Bachus : LUMINA
(14 74 16) — 9: 11: 13.15: 15.30: 17.43;
20. FERENTARI (80 49 85) — 15; 17.13;
19,30

• Cu mtlnlle curate ; Alo. aterizează
străbunica : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 18.15
• Haiducii lui Sautecal. Răzbunarea
haiducilor : PACEA (71 30 85) — 9: 12:
15.15: 18.30
• Păcală : VIITORUL (10 67 40) — 13:
18.15
• B. D. tn alertă : FLOREASCA.
(.33 29 71) — 9: ii; 13:
îs.ts; 17,3O:
19.45
• lartă-mă : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15: 19,30
• Luptătorul cu sabia :
BUZESTI
(50 43 58) — 15: 17; 18

utile aflate in piritele arsenioase. a
cenușilor de aluminiu colectate de
I.J.R.V.M.R. Maramureș, a deșeuri
lor de cupru de pe plăci stratificate,
a deșeurilor cu metale neferoase
rezultate la fabricile de becuri, pre
cum si prin leșierea bacterianâ pen
tru unele metale din hălzi existente
in Munții Apuseni și in Dobrogea,
in baza unui program coordonat de
Comitetul Național pentru Știință și
Tehnologie.
în colaborare și cu sprijinul
unor unități ale Ministerului Petro
chimiei au fost realizate cerce
tări de asimilare si s-a trecut la
fabricația industrială a unor reactivi
noi, colectori de flotatie indigeni
care, utilizați pe minereuri ce se pre
lucrează in centralele Baia Mare.
Deva și Combinatul minier Gura
Humorului, conduc, la creșterea ex
tracției și a calității și la evitarea
importului acestor produse.
în lumina obiectivelor stabilite în
documentele de partid, ne vom in
tensifica preocupările pentru omologa rea de noi rezerve. îmbunătățirea
calității concentratelor si in mod
deosebit de creșterea gradului de
recuperare a metalelor tîin toate ca
tegoriile de resurse, astfel ca prin
rezultate deosebite să intimpinăm
Conferința Națională a partidului și
cea de-a 40-a aniversare a Repu
blicii.

• Waterloo : COTROCENI (59 48 48)
- 15: 18
• Castane verzi :
TIMPURI
NOI
(15 6110) — 8: 11; 13.15: 13.30: 17.45;
20
• Faraonul : MIORIȚA (14 27 14) 9; 12: 15.30; 19
• Program special pentru copii si ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11: 13:
15; 17; 19
• Medalion Ingrid Bergman : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,13; 14,30: 16,43;
19
• Medalion Alain Delon : PATRTV
(11 86 25) — 9; 11.15; 13.30: 15,45: 18:
20.15

Vizita unei delegații de activiști ai P.C. Chinez
I

La invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovară
șul Ma Shijang, vicepreședinte al
Comitetului pentru stringerea mate
rialelor și documentelor privind isto
ria partidului de pe lingă C.C. al
P.C. Chinez, a efectuat o vizită pen
tru schimb de experiență, în țara
noastră, in perioada 10—24 septembrie a.c.
Delegația a avut convorbiri la Institutul de studii istorice și social-

politice de pe lingă C.C. al P.C.R.,
la comitetele județene Alba, Cluj și
Vilcea ale P.C.R. Oaspeții chinezi au
vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și județe.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Ion Stoian,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R. La convorbirea care a avut
loc eu acest prilej a participat Wang
Jingying, ambasadorul R.P. Chineze
la București.

Prima linie de transport in comun
cu tramvaiul din Craiova
într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul județean Dolj al P.C.R. raportează că la Craiova a
fost dată în folosință, cu aproape un an mai devreme, prima linie de
tramvai, obiectiv foarte important pentru activitatea acestui centru in
dustrial și cultural a) țării.
Avind o lungime de aproape 19 km cale dublă, cu 22 stații pentru că
lători, aceasta asigură legătura platformei industriale de Est — unde se
află întreprinderile „Electroputere”, de tractoare și de mașini agricole, de
utilaj greu și dc autoturisme „Oltcit" — cu platforma industrială de Vest,
unde iși desfășoară activitatea puternicele detașamente muncitorești ale
chimiștilor și energeticienilor de la Ișalnita, străbătind noile cartiere
Lăpuș, Rovine, Calea București, Nicolae Titulescu și Craiovița Nouă.

(Agerpres)

Așadar. începînd de ieri, 24 sep
tembrie. zestrea urbanistică si edilitar-gosppdărească a municipiului
Craiova — oraș ce s-a dezvoltat
multilateral și s-a înnoit din te
melii — s-a îmbogățit, cu un nou
și important obiectiv, mult așteptat,
și apreciat de craioveni: este vorba
despre darea in funcțiune, cu
aproape un an mai devreme, a
celei dinții linii dc transport în
comun cu tramvaiul, in lungime de
aproape 19 km, cale dublă. Noul
mijloc de transport in comun, cu
vagoane silențioase, confortabile
tip Timiș II, va asigura, de acum,
deplasarea mai lesnicioasa a popu
lației spre locurile de muncă, prin
legarea principalelor cartiere de
locuințe cu marile platforme indus
triale de Est și de Vest ale munici
piului Craiova. Mai exact spus,
cele două capete ale traseului, bine
ales de edilii Craiovei, situindu-se
pe platforma de Est — acolo unde
iși desfășoară activitatea puterni
cele detașamente muncitorești de
la „Oltcit”. intre prinderea de trac
toare și mașini agricole. întreprin
derea mecanică de material rulant,
„Electroputere”, întreprinderea de
utilaj greu ș.a. — __
și platforma
.
de
Vest, unde se află centrala elec
trică de termoficare Ișalnita. com
binatul chimic. întreprinderea de
sere. întreprinderea de prefa
bricate din beton s. a. Cele 22
stații de oprire au fost amplasate
de-a lungul unora dintre cele mai
moderne cartiere de locuințe ce
au prins contur in perioada de
profunde prefaceri revoluționare ce
a urmat Congresului al IX-lea al
partidului. Cum a fost, posibil ca
acest mare obiectiv de investiții să
fie devansat cu aproape un an ?
Răspunsul este limpede : printr-o
organizare ireproșabilă a muncii pe
șantiere st prin acordarea unui
sprijin substanțial de către... bene
ficiarii transportului în comun cu
tramvaiul, adică oamenii muncii
din Craiova.
— într-adevăr, alături de con
structori au lucrat, cu o dăruire
exemplară, peste 1 590 de oameni
ai muncii din unitățile economice
cralovene — a ținut să precizeze
Marin Lungu. prim-se.cretar al co
mitetului municipal de partid, pri
marul Craiocmi. Mai mult decit.
atit. colectivele muncitorești de la
„Electroputere” au realizat majo
ritatea echipamentului electric al
celor trei stații de redresare și
întreprinderea de prefabricate din
beton a executat întregul volum

de dale. în vederea grăbirii ritmu
lui de execuție am repartizat precis
lucrările de bază intre cei patru
constructori principali : Trustul
de antrepriză generală construcțiiraontaj Dolj (antreprenorul gene
ral). Trustul de antrepriză generală
construcții industriale Craiova,
Antrepriza de construcții căi ferate
Craiova, brigada Craiova a între
prinderii antrepriză semnalizări și
automatizări feroviare București,
intre care s-a manifestat o stimu
lativă întrecere.
Paralel cu finalizarea. într-o pe
rioadă record, a traseului propriuzis și a depoului,, constructorii
doljeni au realizat, in premieră,
alte două obiective adiacente liniei
de tramvai : translarea, pe o dis
tanta de 63 metri a unui important
imobil in greutate de 3 600 tone și
realizarea unui pod peste riul
Amaradia. in lungime de 120 metri
și o lățime de 8 metri.
— Transportul in comun cu
tramvaiul, care pină Ia sfirșitul a.cestui an va ajunge la 60 vagoane,
va descongestiona circulația în
municipiul Craiova, fiind de un
real sprijin. întrunit noi trebuie să
asigurăm, in orele de virf. trans
portul inspre și dinspre locurile
de muncă a peste 120 000 oameni
ai muncii, afirma ing. Iulian Ocroteală, directorul întreprinderii ju
dețene de transport local Dolj.
Concomitent cu realizarea liniei de
tramvai, ne Întregul traseu : Oltcit
— termocentrala Ișalnita. s-a remodelat trama stradală și a fost
lărgită cu 4 si 6 benzi de circula
ție. La această dată avem asigu
rată și calificată corespunzător În
treaga forță de muncă aferentă
tramvaiului.
Aprecieri pentru modul ijesponsăbii in care S-au achitat. de obli
gațiile ce le-au revenit ge cuvin
adresate proiectantului — Institutul de cercetare și proieetare
pentru sistematizare, Locuințe si
gospodărie comunală București.
furnizorului general de utilaje —
Ministerul Industriei Construcțiilor
de Mașini. I.A.S.A.F.. întreprin
derii de rețele e’ectrice Craiova,
întreprinderii județene dc gos
podărie comunală și locativă Dolj,
tuturor celor care au contribuit cu
mintea si brațul la darea in func
țiune, acum, in pragul Conferinței
Naționale a partidului, a acestui
Important obiectiv edilitar. (Nico
lae Băbălău, corespondentul „Scinteii“).

DIN TARILE SOCIALISTE
R.S. CEHOSLOVACĂ

„Progres tehnologic"
Tîrgul international de construcții de mașini de la Brno
Desfășurată in perioada 16—23
septembrie a.c. sub genericul. „Pro
gres tehnologic", a 29-a ediție a
Tîrgului internațional de construc
ții de mașini de la Brno a fost
apreciată de organizatori ca cea
mai puternică și amplă ediție din
ultimii 20 de ani. Desigur, această
apreciere a fost determinată pe de
o parte de numărul și varietatea
produselor prezentate de cele pes
te 30 de țări participante, dar in
special de calitatea și nivelul teh
nologic al mașinilor, utilajelor si
instalațiilor expuse.
Deosebit de complex, nomencla
torul tirgului a cuprins, printre al
tele. mașini-unelte, instalații și echipamente pentru industria chimi
că, minerit, metalurgie, industria
textilă, autovehicule, echipamente
pentru centrale electrice, pompe,
oompresoare. mașini și motoare clectrioe, tractoare și mașini agri
cole. instrumente și aparatură me
dicală, aparate de măsură și con
trol, echipamente de telecomunica
ții și multe alte produse de inalt
nivel tehnologic. Miniaturizarea Si
electron izs rea au constituit de alt
fel caracteristicile definitorii ale
produselor prezentate la actuala ediție a tirgului de la Brno atit de
țara organizatoare. Cehoslovacia,
care a fost, și principala expozan
tă. cit și de celelalte țări participante.
în spiritul bunelor relații de
prietenie și colaborare dintre
România și Cehoslovacia, țara
noastră a fost reprezentată la ac
tuala ediție a Tirgului internațio
nal de la Brno de 13 întreprinderi
de comerț exterior, care au expus
pe o suprafață de circa 1 400 mp o
mare varietate de produse ale in
dustriei constructoare de mașini,
electronicii, electrotehnicii, ener
geticii, metalurgiei, transporturilor
și telecomunicațiilor. Ar fi desigur
greu să ne referim Ia toate produ
sele prezentate de țara noastră.

care s-au bucurat de cele mai bune
aprecieri atit din partea specialiș
Totuși,
tilor, cit și' a vizitatorilor.
........... "
in acest context, nu putem să nu
amintim interesul special manifestat față de autoturismele românești „Dacia”, „Oltcit” și „ARO“.
De altfel, „Daciai“1 este de acum
bine cunoscută in Cehoslovacia,
care — după cum s-a menționat in
cadrul tîrgului — a importat 50 000
autoturisme cu această marcă in
perioada 1972—1987.
Totodată, aprecieri pozitive s-au
făcut cu privire la calitatea și per
formanțele tehnice ale multor altor
produse românești prezentate in
cadrul tirgului. printre care auto
tractorul 19 320 FS. vagonul de
transportat cărbune tip EAS, noul
tip de autoexcavator AT 802, strun,gul de precizie SU 361-C2, mașina
de rectificat RC 960 A, gama largă
de motoare și micromotoare elec
trice de diferite puteri și cu apli
cabilitate intr-o mare varietate de
domenii, frigiderele de 140. 180 și
220 litri, precum și congelatoarele
de 160 și 180 litri, minicalculatoarele I 106 și Felix PC. echipamen
tele periferice, sistemele de auto
matizare cu calculator ECAROM
881 M, echipamente NUMEROM
306 M pentru afișarea cotelor la
mașini-unelte, aparatura. electro
nică de măsură și control, noile ti
puri de centrale și aparate telefo
nice, mașinile pentru prelucrarea
lemnului și multe altele.
Tirgul international de construc
ții de mașini de la Brno a consti
tuit. un nou prilej pentru spe
cialiștii din România și Cehoslo
vacia de a cunoaște în mod direct
cele mai noi și reprezentative pro
duse din oferta de export a celor
două țări, o nouă ocazie de a am
plifica și diversifica schimburile de
mărfuri'.
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Un oraș nou în stepa kazahă
Primele blocuri de locuințe au
fost construite in noul oraș minier
Șubarkol din R.S.S. Kazahă. Acest
centru urban muncitoresc se înalță
în apropierea unui important ba
zin carbonifer, exploatabil la zi. ale
cărui rezerve sint estimate la peste
două miliarde tone de cărbune su
perior. Se apreciază că in 1990 la
Șubarkol — localitate ce nu este
încă consemnată pe hărțile geogra
fice ale republicii — vor locui
10 000 de persoane.
Noul oraș se construiește după
un proiect ce ține seama de eli

matul continental al stepei kazahe.
Clădirile, de formă circulară, vor
forma microraioane închise, in in
teriorul cărora se vor ridica gră
dinițe și școli, fiind astfel ocrotite
de vint. Panourile de construcții
au inserții speciale izolatoare îm
potriva frigului iernii și arșiței ve
rii.
Bazinul minier experimental de
la Șubarkol va furniza anul acesta
primul milion de tone de cărbune.
Peste cițiva ani, cind va intra in
exploatare industrială, producția va
crește considerabil.

R.D. GERMANĂ

Un material cu caracteristici superioare
în presa din R.D. Germană a
apărut un cuvint nou — „norâfin”.
Este vorba de o pinză nețesută,
fabricată după o tehnologie prin
cipial nouă. Noul material este re
zultatul colaborării dintre specia
liștii de la Combinatul pentru pro
duse textile tehnice șl cercetătorii
de la institutul pentru tehnologia
textilelor din orașul Karl Marx.
Materialul este fabricat din fibre
de poliester sau de viscoză. înain
te, acestea erau unite prin mijloace
speciale de încleiat, sau sub efec
tul unei temperaturi înalte. în in
stalația in oare se produce norafi-

nul unirea se face sub presiunea
unor fine șuvițe.de apă re tișnesc
din zeci de mii de orificii. Ca ur
mare, o serie de operații pentru fi
nalizarea materialului au devenit
deprisos. Productivitatea muncii a
crescut de patru ori, consumul de
energie s-a redus cu 20 la sută, iar
cel de materie primă cu 50 la suta,
în afara scopurilor tehnice pentru
care este realizat in primul rlnd,
norafinul este folosit, de asemenea,
la producția de piele artificială,
precum și a unor părți de imbrăcăminte.

R.P.D. COREEANĂ

O importantă magistrală feroviară

ORA OFICIALĂ DE IARNĂ
La sfirșitul zilei de sîmbătă, 26
septembrie a.c., conform reglemen
tărilor în vigoare privind stabilirea orei oficiale. pe teritoriul
Republicii Socialiste România se
revine la ora oficială de iarnă.
Deci, in noaptea de 26 spre 27
septembrie (sîmbătă spre dumini
că) vom muta acele ceasornicelor
înapoi eu o orâ, astfel incit ora
1,00 a zilei de 27 septembrie să
devină ora zero. Ultima duminică
a lunii septembrie, totalizînd 25 de
ore, va fi astfel cea mai lungă zi a
anului,
Programul activităților economice
ți social-culturale din întreaga țară

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 septembrie, ora 21 — 28
septembrie, ora 21. în tară : Vremea
va fi schimbătoare In
regiunile din
vestul, centrul și nordul
tării, unde
cerul va prezenta Innorări temporare
și vor cădea ploi, mal ales în a doua
parte a intervalului, tn rest, vremea
va fi predominant frumoasă, iar ploile

rămine neschimbat, în conformitate
cu aceleași reglementări. In trans
portul feroviar este valabil in con
tinuare actualul mers ol trenurilor.
Pentru trenurile internaționale cir
culația va fi corelată cu mersul
trenurilor din țările vecine. Orarul
curselor Tarom, interne și interna
ționale, rămine, de asemenea, ne
schimbat.
AȘADAR, ATENTIE : ÎN NOAPTEA
DE SIMBATA SPRE DUMINICA,
ACELE CEASORNICELOR DE PE
ÎNTREG TERITORIUL ȚARII NOAS
TRE TREBUIE DATE ÎNAPOI CU O
ORA I

(Agerpres)

Izolate. Vtntul va prezenta unele in
tensificări in ultima zi, in regiunile
estice, cu 40—60 km h.
Temperatura
aerului în scădere spre sfirșitul inter
valului. Valorile minime nocturne vor
fi cuprinse intre 3 si 13 grade, iar cele
maxime diurne intre 19 st 29 grade,
mal cobortte in regiunile nordice in
ultima zi. în București : Vremea va fi
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil. favorabil ploii de scurtă durată.
Vint slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila intre 10 si
12 grade, iar cele maxime intre 26 si
29 grade.

IALOMIȚA : Modernizări de drumuri
Prin eforturile susținute ale
colectivului de muncitori și specia
liști din cadrul Direcției județene
de drumuri și poduri Ialomița s-a
reușit ca majoritatea localităților
rurale să. fie legate între ele prin
artere de circulație moderne. Zi
lele trecute s-au încheiat lucrările
de modernizare pe drumul jude
țean 302 care leagă comuna Movi
lita de localitățile Roșiori și Drăgoești. Cei 14 km de drum cu îm
brăcăminte asfaltică creează unită
ților agricole din zonă posibilitatea

* Medalion Peter O’Toole : SCALA
(11 03 72) — 9; 11.45; 14,30: 17,15: 20

ta t r
• Teatrul Național (14 7171, sala Ma
re) : Ioneștii -- 18 : (sala Amfitea
tru) : Campionul — 18 ; (sala Ateli
er) : Papa dolar — 18
• Filarmonica
..George Enescu”
(15 68 75, Ateneul Român) t
Concert

să-ți folosească eficient parcul de
mașini, să reducă cheltuielile care
se făceau pentru reparații.
De asemenea, s-au executat, con
solidări din beton și pe drumul ju
dețean 201. între satele Mărculești
si Gura Văii, și 2I3-A, intre Mărcu
lești și comuna Bucu. De altfel, în
curind. peste apele Ialomiței va fi
dat. in folosință un nou pod care
va permite circulația autovehicule
lor. indiferent de tonaj, intre locali
tățile Mărculești și Bucu. (Mihai
Vișolu).

simfonic. Dirijor : Ramon Torre Llerto (Spania). Solist : Daniel Podlov19
schi
I" ; (sala
' ’ Studio) ; „Treptele
"
afirmării artistice”. Sorin Oancea —
clarinet, Giulia Mihălțeanu — violă
- 17.30
• Opera Română (13 13 57) : Bărbiernl din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (13 *3 4». brt.
N. Bălcescu 2) : Contesa Marltza —
18.30
• Teatrul Mic (14 70 81) t O femele
drăguță cu o floare si ferestre spre
nord — 18.30

Constructorii căii ferate de nord
au ridicat pină in prezent 7S de
poduri și au turnat stilpii de
_
siguranță pentru alte 40 de poduri
in diverse porțiuni ale acestei ma
gistrale care străbate munții.
Calea ferată de nord se realizea
ză in condiții complicate. Munții au
trebuit să fie străpunși in vederea
amenajării a peste 80 de tuneluri,
pe intinse suprafețe s-au efectuat
construcții de protecție Împotriva
surpărilor și inzăpezirilor. La con-

struirea căii ferate, declarată obiectiv economic național, lucrează in
primul rind tineri.
O mare atenție se acordă accele
rării lucrărilor .pentru a .se asigura
darea in folosință cit mai curind a
importantei magistrale. Ea va lega
pe ruta cea scurtă zona de norde.st — una din regiunile, aflate in
dezvoltare rapidă — cu centrele
industriale și porturile maritime
de pe țărmul de vest si de sud al
R.P.D. Coreene.

ACTUALOTÂTEÂ SPORTBVâ
FOTBAL. Pe stadionul „23 Au
gust” din Bacău s-a disputat joi me
ciul dintre echipele S.C. Bacău și
Universitatea Craiova, contind pen
tru etapa a 6-a a campionatului di
viziei A la fotbal. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 0—0. în clasa
ment conduce echipa Steaua, cu 12
puncte, urmată de formațiile Dina
mo — 12 puncte (golaveraj inferior)
și Universitatea Craiova — 9 puncte.
• Meciuri pentru preliminariile
campionatului european de fotbal:
la Stockholm. Portugalia a invins Suedia cu 1—0 (1—0). iar la
Oslo. Islanda a intrecut Norvegia
tot cu 1—0 (I—0), • La Nordhausen
(R.D.G.), in preliminariile turneului
olimpic de fotbal, selecționata R.D.
Germane a intrecut cu scorul de
4—2 (2—2) echipa Olandei.
ȘAH. în runda a c.incea a turneului
internațional de șah „Memorialul
Victor Ciociltea", oe se desfășoară
în sala clubului de șah I.T.B. (str.
Lipscani 21). Berechet a cîștigat la
Botez iar partidele Armaș—Ferici,
Reicher—Filipovici, Savin—Gavrilă.
Pavlov — Pușcașu. Fatalibekova —
Bărbulescu s-au încheiat remiză. în
clasament conduce Pușcaș,u cu 3.5
puncte, urmat de Filipovici 3 punc
te (1). Bărbulescu, Pavlov și Armaș
cite trei puncte. Fatalibekova și
Reicher cite 2,5 puncte.
Duminică. 27 septembrie, in sala
șah club I.T.B., marea maestră so
vietică Elena Fatalibekova va sus
ține un simultan cu începere de la
ora 9,00.

• Teatrul Foarte
Mic
(14 09 05):
Bărbatul si... temelie — 19
• Teatrul „C. I. Not,tara- (59.31 03,
sala Studio) : La un pas de fericire
— 18.30
• Teatru! Glulesti
(sala Matestic,
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (13 56 78. grădina Boema) : Băr
batul fatal — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână” (13 13 00) :
Pe-un picior de
plai — 18
• Circul București (10 41 93) i A so
sit circul !“ — 19

TENIS. Turneul internațional de
tenis al armatelor prietene, ce. se
desfășoară la Sofia, a continuat, cu
proba de dublu bărbați in care
cuplu! român Adrian Marcu. Răzvan
ltu a intrecut cu 6—2. 6—2 perechea
Petkov, Markov (Bulgaria). într-o
altă partidă, jucătorii bulgari Lazarov și Radev au învins cu 7—5, 6—0
perechea Zenkl, Kraeber (Ceho
slovacia).
BOX. în sferturile de finală «le
turneului internațional de box de la
Berlin, la categoria pană, pugilistul
român Nicolae Talpoș l-a intrecut
la puncte pe Laszlo Szoeke (Unga
ria). în limitele categoriei cocoș,
cubanezul Arsenio Vidai a cîștigat
la puncte in fata lui Adrian Amzăr
(România).
BASCHET. La Atena, tn meci
pentru primul tur al „Cupei cupelor”
la baschet masculin, echipa locală
Panelionis a Învins cu scorul de
84—82 (41—39) formația portugheză
B.C. Porto.
.Jocurile sportive mediteraneene
de la Latakia (Siria) se află in plină
desfășurare. Finala turneului de
fotbal se va disputa intre echipele
Franței și Siriei. în semifinale,
Franța a învins cu scorul de 1—0
(0—0) formația Turciei, în timp ce
Siria a întrecut cu 4—3 (după execu
tarea loviturilor de la 11 m) selecțio
nata Greciei. Turneul masculin de
baschet a fost cîștigat de reprezen
tativa Turciei. Competiția de box a
evidențiat buna pregătire a pugiliștilor iugoslavi și sirieni, care au
obținut victoria la patru și, respec
tiv, trei categorii. în turneul de polo
pe apă, pe primul loc s-a situat
selecționata Italiei, urmată de for
mațiile Spaniei și Turciei. în meciul
decisiv, sportivii italieni au învins
cu scorul de 13—6 (5—3, 2—1, 4—0,
2—2) echipa Spaniei.
VOLEI. în cadrul campionatului
feminin de volei al Americii de Sud.
ce se desfășoară la Maldonado
(Uruguay), reprezentativa Braziliei
a învins cu scorul de 3—0 (15—2,
15—2, 15—11) formația Venezuelei,
iar selecționata Perului a dispus cu
3—0 (15—3, 15—2, 15—3) de echipa
statului Chile.

Convorbiri economice româno-iraniene

RABAT

Schimb de mesaje Intre
președintele Nicolae Ceausescu
si regele Hassan al II-lea
cu prilejul vizitei în Maroc
a primului ministru al guvernului român
RABAT 24 (Agerpres) — Primul
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, aflat in vizi
tă oficială în Maroc, a fost primit,
joi, de regele Hassan al II-lea al
Regatului Maroc.
Din
ipartea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
președintele
Republicii Socialiste România, a fost
transmis regelui Hassan al II-lea
un salut cordial, împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de .progres și prosperitate po
porului marocan prieten.
Exprimînd vii mulțumiri, regele
Hassan al II-lea a rugat să fie
transmise din partea sa președintelui
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc și cele mai bune urări de să
nătate . și fericire, de noi și insem> ■’te realizări poporului român prie
ten. în acest context, șeful statului
marocan a evocat întîlnirile pe
care le-a avut cu președintele
Nicolae Ceaușescu și a dat o inaltă
apreciere dialogului Ia nivel înalt
româno-marocan și activității pe
care președintele României o desfă
șoară pentru solutionarea stărilor
de conflict din lume, remarcind în
mod deosebit contribuția adusă la
rezolvarea problemelor din Orientul
Mijlociu, pentru promovarea unui
climat de pace, securitate și colabo
rare internațională.
In cursul convorbirii care a avut
loc cu prilejul primirii, s-a subli
niat, de asemenea, că președintele
Nicolae Ceaușescu acordă o impor
tanță deosebită aprofundării și di
versificării relațiilor dintre România
și Maroc. în acest cadru au fost

evidențiate eforturile depuse pentru
dezvoltarea pe mai departe a ra
porturilor bilaterale, pentru identi
ficarea de noi căi și modalități de
adîncire și diversificare a conlu
crării reciproc avantajoase, îndeo
sebi pe planul cooperării în produc
ție, pentru a se conferi relațiilor
bilaterale stabilitate și perspectivă
în folosul celor două popoare.
S-a subliniat că. pe baza experien
ței acumulate, a potențialului de care
dispun cele două țări, a bazei tehnico-materiale românești existente in
Maroc, pot fi realizate in cooperare
noi obiective economice, in cele mai
diverse domenii, care să rămînâ o
expresie vie a raporturilor de strinsă
prietenie si conlucrare dintre țările
si popoarele noastre. De asemenea.,
s-a apreciat că există reale posibili
tăți pentru amplificarea schimburi
lor comerciale.
în cadrul întrevederii au fost
prezentate punctele de vedere
si
considerentele
președintelui
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora,
în actuala stare de tensiune care
există in lume, este necesar să se
întreprindă măsuri ferme pentru in
staurarea unui climat de pace și
securitate, ceea ce impune oprirea
neintîrziată a cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare si. in primul
rind. la dezarmare nucleară.
Regele Hassan al II-lea a dat o
inaltă apreciere poziției promovate
consecvent de România, contri
buției importante a președintelui
Nicolae Ceausescu la eforturile de
pace desfășurate pe plan interna
țional.
La primire a participat primul mi
nistru marocan. Azeddine Laraki.

Convorbiri cu primul ministru marocan
RABAT 24 (Agerpres). — La
Rabat au început convorbirile ofi
ciale dintre primul-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Constantin Dăscălescu.
și primul-ministru al Regatului
Maroc. Azeddine Laraki.
Exprimînd satisfacția pentru cursul
ascendent al raporturilor de priete
nie si colaborare fructuoasă stator
nicite între cele două țări si popoare,
cei doi prim-miniștri au dat o
inaltă apreciere contribuției hotăritoare a întilnirilor dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și regele Hassan
ai II-lea la dezvoltarea și extinderea
colaborării reciproc avantajoase din
tre România și Maroc. în acest
context, s-a subliniat faptul că întilnirile si convorbirile dintre cei doi
șefi de stat, acordurile convenite cu
aceste prilejuri au pus o bază trai
nică raporturilor 'prietenești dintre
România și Maroc. în deplină con
cordanță cu interesele și aspirațiile
fundamentale ale popoarelor român
și marocan, de progres și pace.
S-a exprimat, totodată. încrederea
că actualele convorbiri, prin hotăririle ce vor fi adoptate, vor contribui
la amplificarea conlucrării bilaterale
reciproc avantajoase în toate dome
niile de interes comun.
Convorbirile s-au axat cu deose
bire pe analiza stadiului relațiilor
economice bilaterale. identificării
posibilităților concrete pe care le
oferă economiile celor două țări
aflate în continuă dezvoltare, stabi
lirea unor noi căi și modalități efi
ciente de adîncire. pe mai departe, a
oonlucrării in interesul ambelor țări.
Pe baza rezultatelor obținute, in
cadrul colaborării dintre România și
Maroc. îndeosebi în domeniile con-

strucțiilor portuare, al cercetărilor
geologice și asistentei tehnice, cei
doi șefi de guvern au convenit să fie
intensificate negocierile dintre mi
nistere. instituțiile de resort si fir
mele comerciale în vederea realizării
în cooperare a unor noi obiective,
cu precădere în construcții indus
triale. construcții hidrotehnice, in
domeniul construcțiilor de drumuri,
modernizării unor tronsoane de cale
ferată, construcțiilor social-culturale.
precum si in alte domenii.
In ce privește schimburile comer
ciale. s-a afirmat hotărirea guverne
lor celor două țări de a acționa in
strinsă conlucrare pentru amplifica
rea si diversificarea acestora, in de
plină concordantă cu potențialul
economic al celor două țări, astfel
incit, pînă în anul 1990, să se ajungă
la o dublare a volumului acestor
schimburi.
în dorința de a asigura stabilitate
și perspectivă, de a dinamiza con
lucrarea economică bilaterală, cei
doi prim-miniștri au hotărit conve
nirea și semnarea unui acord-program pe termen lung de dezvoltare
a cooperării economice si tehnice,
cit și a schimburilor comerciale,
între Guvernul Republicii Socialiste
România și Guvernul Regatului
Maroc.
In cursul convorbirilor oficiale s-a
procedat la o informare reciprocă
asupra preocupărilor actuale ale
celor două țări în construcția economico-socială.
Totodată, s-a făcut un schimb de
păreri asupra unor probleme maiore
ale situației internaționale actuale.
La convorbiri au participat, persoa
ne oficiale române și marocane.
Convorbirile oficiale continuă.
*

*

Joi. primul ministru al guvernului
român s-a intilnlt cu membrii Bi
roului Camerei Reprezentanților. Cu
acest prilei s-a evidențiat importan
ta deosebită pe care o acordă
tovarășul Nicolae Ceaușescu _ parla
mentelor si parlamentarilor în mai
buna cunoaștere între popoare. în
statornicirea unui climat de colabo
rare si pace în lume, consecventa
neslăbită cu care președintele Româ
niei luptă pentru oprirea cursului
periculos al evenimentelor sure con
fruntare si război, contribuția deo
sebită ne care o aduce la soluționa
rea marilor probleme cu care se con
fruntă în prezent umanitatea.
Au fost prezentate pe la/g punc
tele de vedere și considerentele pre
ședintelui României în legătură cu
•modul în care pot fi și trebuie să
fie soluționate cele mai acute pro
bleme care domină în momentul ac
tual viața internațională.
în acest cadru, gazdele au subli
niat elogios rolul hotăritor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu în făuri
rea unei Românii independente, mo
derne și prospere/ cît și concepția
sa științifică, realistă privind desfă
șurarea relațiilor dintre toate po
poarele și statele lumii. S-a relevat
cu satisfacție faptul că dialogul fruc
tuos desfășurat intre conducătorii
celor două țâri prietene a constituit
și constituie baza trainică pentru
intensificarea contactelor și conlu
crării pe multiple planuri, la diverse
niveluri, între cele două parlamente.
în acest context, s-a apreciat că
In rezolvarea problemelor grave cu
care se confruntă în prezent ome
nirea un rol important pot și tre
buie să-l joace parlamentele națio
nale. printr-o activitate intensă, in
strinsă conlucrare, pentru oprirea

cursului periculos al. situației inter
naționale, încetarea cursei înarmă
rilor și luarea de măsuri concrete
de dezarmare, în primul rind de
dezarmare nucleară, rezolvarea tu
turor problemelor litigioase pe cale
pașnică, prin tratative, renunțarea
la forță și la amenințarea cu forța,
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea noii ordini economice inter
naționale.
S-a exprimat convingerea că legă
turile de colaborare statornicite între
parlamentele - celor două țări prie
tene se vor consolida și extinde tot
mai mult în viitor. A fost reînnoită
cu acest prilej invitația ca o dele
gație a parlamentului marocan să
viziteze România.
♦

Primul-ministru al Regatului Ma
roc. Azeddine Laraki. a oferit un
dineu în onoarea primului-ministru
al guvernului român, la care au luat
parte membri ai guvernului maro
can. personalități politice marocane,
membrii celor două delegații oficia
le. membri ai corpului diplomatic.
Exprimind convingerea că există
multiple posibilități pentru dezvol
tarea și adincirea conlucrării româno-marocane, cei doi prim-miniștri
au toastat in sănătatea președintelui
Nicolae Ceawescu și a regelui
Hassan al II-lea. pentru progresul și
bunăstarea celor două popoare
prietene.
★

Tovarășul Constantin Dăscălescu
a depus o coroană de flori la
Mausoleul Regelui Mohamed al
V-lea. întemeietorul Marocului inde
pendent.
După vizitarea mausoleului, pri
mul-ministru al guvernului român a
semnat în Cartea de onoare.

Noul guvern grec a depus jurămîntul
ATENA 24 (Agerpres). — Noul gu
vern elen, anunțat marți de premie
rul Andreas Papandreu. a depus jurămîntul in fata președintelui repu
blicii. Christos Sartzetakis. Aceasta
formulă guvernamentală — cea de-a
cincea începind cu anul 1985 — in
clude 16 noi miniștri, dintre care o
parte deținuseră portofolii înaintea
remanierii din luna februarie.
Potrivit opiniilor observatorilor po
litici. reluate de agenția EFE. aceas-

tă reorganizare înfăptuită de pre
mierul elen are ca scop să asigure
înfăptuirea programului guverna
mental și. in perspectivă, pregăti
rea alegerilor legislative din iulie
1989.
Totodată. Andreas Papandreu a
anunțat, pentru luna viitoare, o serie
de schimbări și in cadrul Comitetu
lui executiv al partidului său —
Mișcarea Socialistă Panelenă —
(PASOK).

TEHERAN 24 (Agerpres). — To
varășul Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării econonțice internaționale, aflat in vi
zită de lucru in capitala iraniană,
cu ocazia Tîrgului internațional de la
Teheran, a avut întrevederi si discu
ții pe tema dezvoltării cooperării
economice și schimburilor comer
ciale bilaterale cu miniștrii iranieni
ai comerțului, planului și bugetului.

energiei și cu guvernatorul general
al Băncii centrale a Iranului.
Au fost convenite măsuri pentru
stimularea dezvoltării in continuare
a relațiilor și schimburilor comer
ciale româno-iraniene, pentru bunul
mers al activității de cooperare eco
nomică, pentru amplificarea și di
versificarea in perspectivă a rapor
turilor economice bilaterale.

SOFIA

Vizita delegației de partid și de stat
a R. D. Germane
SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia
au avut toc convorbiri între Todor
Jivkov. secretar general al C.C. al
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, și
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane,
care se află într-o vizită oficială de

prietenie .în fruntea unei delegații
de partid și de stat — anunță agen
ția B.T.A. Au fost, examinate rela
țiile dintre cele două țări si pro
bleme ale vieții internaționale.
Cu prilejul vizitei, la Praveț a
avut Ioc un miting al prieteniei, la
care au luat cuvintul Todor Jivkov
și Erich Honecker.

BELGRAD

încheierea dialogului la nivel înalt
iugoslavo-cehoslovac
BELGRAD 24 (Agerpres). — Acor
dul de principiu dintre U.R.S.S. și
S.U.A. privind eliminarea rachetelor
cu rază medie de acțiune și operativtactice din Europa are o importanță
istorică pentru începerea reală a
unui proces de dezarmare nucleară
și de slăbire a încordării, se arată
în comunicatul dat publicității la
Belgrad la încheierea convorbirilor
avute de Lazar Moisov, președintele
Prezidiului R.Ș.F.I.. și Boșko Krunici. președintele Prezidiului C.C. al
U.C.I., cu Gustav Husak, secretar

general al C.C. al P.C.C.. președin
tele R.S. Cehoslovace. Părțile au
subliniat că inviolabilitatea și res
pectarea frontierelor din Europa
constituie o condiție indispensabilă
a păcii, securității și cooperării in
ternaționale, conform cu prevederile
Actului final de la Helsinki. Au
fost relevate posibilitățile existente
de lărgire a cooperării dintre cele
două țări și a fost semnat un pro
gram de cooperare economică pină
la sfîrșitul secolului.

Conferința internațională pentru denuclearizare, pace
si solidaritate in Asia si zona Pacificului
PHENIAN 24 (Agerpres). — La
Phenian au început lucrările unei
Conferințe internaționale pentru de
nuclearizare, pace și solidaritate în
Asia și zona Pacificului, la care
participă peste 50 de țări, printre
care și România.
Intr-un mesaj adresat participanților. Kim Ir Sen, secretar general
al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea, președintele R.P.D. Coreene,
a relevat, printre altele, că reuniu

nea are Joc într-un moment în care
năzuința de pace a oamenilor dobindește noi dimensiuni, iar problema
asigurării păcii in regiunea Asiei și
Pacificului devine tot mai urgentă.
In mesaj se exprimă sprijinul față
de acțiunile vizind proclamarea unor
zone libere de arme nucleare, zone
■ale păcii, in Asia de nord-est și în
sudul Oceanului Pacific. în Balcani
și in alte părți ale Europei. în
Oceanul Indian și Orientul Mijlociu,
in Africa și America Latină.

Inițiative în vederea aplicării acordului de pace
în America Centrală
MANAGUA 24 (Agerpres). — Gu
vernul sandinist de la Managua a
lansat un apel partidelor de opoziție
din tară să ia parte la dialogul de
reconciliere națională ce urmează să
fie lansat in Nicaragua la 5 octom
brie — transmite agenția Prensa La
tina. Ministrul președinției. Rene
Nunez, a informat presa că forma
țiunile politice ce doresc să ia parte
la dialog trebuie să-și anunțe dele
gațiile la convorbiri și alte opțiuni
de protocol.
El a precizat că. deși Acordul de
pace în America Centrală nu pre
vede termene pentru inițierea dia
logului cu forțele de opoziție. Nica
ragua a hotărit să ia inițiativa și în
această privință, demonstrînd. încă
o dată, voința sa de pace și recon
ciliere națională.

SAN SALVADOR 24 (Agerpres).
— Forțele democratice insurgente
din Salvador, reunite în cadrul
Frontului Farabundo Marți perutru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și
Frontului Democratic Revoluționar
(F.D.R.). au anunțat că vor decreta
o încetare a focului unilaterală.
în cadrul unei conferințe de pre
să, Guilermo Ungo. președintele
F.D.R., a declarat că perioada de în
cetare a focului va contribui la faci
litarea convorbirilor cu guvernul,
programate să aibă loc la 4 octom
brie. la San Salvador. în context, el
a precizat că data intrării in vigoare
a încetării focului va fi anunțată in
curind și a cerut armatei salvadoriene să adopte o măsură similară.
Anterior, președintele Napoleon
Duarte a anunțai acceptarea dialo
gului cu forțele de guerilă salvadoriene.

SESIUNEA ON U

DEZBATERILE DE POLITICĂ GENERALĂ
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— Qh. Cercel eseu transmite : Adu
narea Generală a O.N.U. continuă
să dezbată, in plen, principalele pro
bleme ce confruntă in prezent ome
nirea.
Ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S., Eduard Șcvardnadze, a
subliniat că, pentru prima oară in
istoria sa. forumul mondial al na
țiunilor constată că ideea dezarmării
nucleare este aproape de începutul
transpunerii ei in practică. Recen
ta înțelegere de principiu dintre
U.R.S.S. și S.U.A.. de semnare a
unui acord cu privire la eliminarea
rachetelor nucleare cu rază medie
de acțiune și a celor operativ-tactice, vine să confirme că cele două sta
te au pronunțat, in sfirșit. primul
cuvint din lexiconul nenuclear, a
spus ministrul sovietic, relevind că
armele nucleare nu pot asigura secu
ritatea nimănui. Securitatea poate fi
consolidată numai atunci cind arma
nucleară va dispărea — a menționat .
vorbitorul. Uniunea Sovietică — a
arătat el — consideră că prin acest
prim pas se dă un impuls unor noi
acțiuni in această direcție. Recentul
acord ar putea fi urmat de un 'tratat
referitor la reducerea cu 50 la sută
a armamentelor strategice. în cazul
cind vor fi respectate prevederile tra
tatului cu privire la limitarea siste
melor de apărare antirachetă. în noile
condiții — a precizat ministrul so
vietic — poate deveni o realitate
convenția cu privire la interzicerea
și lichidarea totală a armelor chimi
ce. va putea 1'i mai productiv pro
cesul de reducere a armamentelor
convenționale.
Referitor la situațiile conflictuale
din lume — războiul iraniano-irakian, criza din Orientul Mijlociu, si
tuația din America Centrală, situa
ția din Asia de sud-est și din Africa
australă — Eduard Sevardnadze a
arătat că Uniunea Sovietică consi
deră că aceste focare de tensiune pot.
fi lichidate prin mijloace pașnice.
Arătînd că problemele economiei
mondiale conțin „o forță explozivă
ce poate duce la o catastrofă", vor
bitorul a reliefat necesitatea regie-'
mentării problemei datoriilor exter
ne a țărilor in curs de dezvoltare,
eliminării confruntării și instaurării
colaborării in toate direcțiile în ra
porturile economice internaționale.,
Wu Xueqian, consilier de stat,
ministrul afacerilor externe al R.P.
Chineze, s-a pronunțat pentru finali
zarea înțelegerii de principiu dintre
U.R.S.S. și S.U.A. în privința rache
telor cu rază medie și rază mai scurtă
de acțiune și pentru începerea, cit mai
curînd posibil, a unor negocieri cu
privire la alte domenii ale’dezarmă
rii. Finalizarea acordului amintit ar
constitui „un prim pas în direcția
reducerii armelor nucleare" — a spus
ministrul chinez, care a subliniat,
totodată, că este necesar să se ajungă
la interzicerea tuturor tipurilor de
arme nucleare, spațiale» chimice și
biologice, a altor arme de distrugere
în masă și la o reducere substanțială
a armelor convenționale. După ce a
subliniat necesitatea de a se opri

existența omenirii. încetarea acestor
experiențe trebuie să fie primul pas
în dezarmarea nucleară".

De peste 4 decenii, otră
virea continuă a planetei. Se
știe că o primă perioadă de tes
tare a armelor nucleare s-a si
tuat între 16 iulie 1945 și 4 august
1963, interval în care au avut loc 555
de explozii nucleare experimentale,
dintre care 433 explozii aeriene și
122 subterane. în anul 1963, la 5
august, trei state nucleare, U.R.S.S.,
S.U.A., Marea Britanie, au semnat
„Tratatul de interzicere a experien
țelor cu arma nucleară în atmosferă,
în spațiul extraterestru și sub apă".
Deși acest tratat nu a fost semnat
de toate țările nucleare, a existat
speranța că, datorită angajamentelor
luate de marile puteri nucleare, se
va produce cel puțin o încetinire a
ritmului de desfășurare a testelor.
Evoluțiile n-au confirmat aceste
speranțe, ci, dimpotrivă, s-a con
statat că experimentările, trans
mutate in mediul subteran, s-au
înmulțit. în perioada următoare, po
trivit unor analiști, ritmul anual al
testărilor nucleare subterane —'
permise de tratat — a fost, între 1963
și 1980, de 1,5 ori mai mare decît
cel al experiențelor aeriene din anii
’50. Totodată, țările nucleare nesem
natare ale tratatului au continuat
să efectueze explozii nucleare expe
rimentale în atmosferă. Ca urmare,
după intrarea in vigoare a tratatu
lui, pînă la începutul lui 1986, s-au
efectuat 1 045 experiențe nucleare
(din care 63 explozii in atmosferă),
aproape dublu față de perioada
precedentă.
în 1974, Franța a declarat că a
renunțat la explozii nucleare în
atmosferă. Tot in acest an, • S.U.A.
și U.R.S.S. au convenit ca. începînd
din 1976, să limiteze puterea explozi
ilor experimentale subterane la 150
kilotone, limitare ce reprezintă, to
tuși, de peste 10 ori forța bombri lansate la Hiroshima. La 6
august 1985 — cînd se împlineau
patru decenii de la lansarea primei
bombe atomice — Uniunea Sovietică
a instituit un moratoriu unilateral
asupra experiențelor nucleare, invitind Statele Unite să i se alăture.
Dar, după un an și jumătate de aș
teptare și întrucît S.U.A. au conti
nuat testările, Uniunea Sovietică a

perfecționarea de noi tipuri de arme,
vorbitorul a relevat că obținerea de
progrese în sfera dezarmării nece
sită eforturi perseverente din partea
tuturor țărilor și popoarelor iubitoa
re de pace. Toate țările, fie ele mari,
mici ori mijlocii, nuqleare ori ne
nucleare. trebuie să mbă un cuvint
egal și fiecăruia trebuie să-i revină
un rol pozitiv — a adăugat ministrul
chinez.
Abordind stările de conflict din
diferite regiuni ale lumii. el s-a
pronunțat pentru transpunerea in
viață a rezoluției Consiliului de
Securitate privind soluționarea răz
boiului iraniano-irakian, a salutat
recentul acord din Guatemala privind
pacea in America Centrală și s-a
pronunțat pentru' aplicarea de sanc
țiuni împotriva Africii de Sud.
In ultima vreme — a declarat mi
nistrul de externe al Canadei, Joe
Clark — au avut loc unele evoluții
pozitive in viața internațională, dar
cele mai multe s-au produs în afara
cadrului O.N.U., cum este cazul re
centei înțelegeri de principiu dintre
S.U.A. și U.R.S.S. în problema eli
minării rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune și operativ-taetice.
al presiunilor constante exercitate
de Commonwealth împotriva politi
cii de apartheid a R.S.A. sau al ini
țiativei de pace lansate de cei cinci
președinți din America Centrală.
Ministrul de externe al Cubei, Isi
doro Malmierca-Peoli, a cerut co
munității internaționale să sprijine
acordul realizat in Guatemala de cei
cinci președinți in problemele Ame
rica Centrale, precum și punerea sa
în aplicare și a declarat că Nicara
gua are dreptul să trăiască in pace
și să-și aleagă singură calea pe care
o consideră cea mai corespunzătoare
pentru realizarea aspirațiilor sale.
Organizația Națiunilor Unite — a
arătat ministrul congolez al afaceri
lor externe, Antoine Ndinga Oba —
rămine cadrul universal de neinlocuit in care lumea contemporană
poate să reglementeze problemele
coexistentei pașnice pe planeta
noastră. Criza financiară pe care o
traversează O.N.U. — a declarat el
— este înainte de toate o criză de
încredere, iar incertitudinile pe care
le generează sint o reflectare a pre
siunilor ce se exercită pentru înlo
cuirea cadrului multilateral cu unul
bilateral, sau chiar unilateral, de so
luționare a problemelor internațio
nale.
îp intervenția sa. ministrul de ex
terne al Norvegiei. Thorvald Stol
tenberg, și-a exprimat satisfacția
fată de faptul că Statele Unite și
Uniunea Sovietică au ajuns la un ăcord de nrincipiu in privința elimi
nării jachetelor cu rază medie de
acțiune si a arătat că tara sa dorește
ca acest acord să deschidă calea, unor progrese si in alte domenii cri
tice ale controlului armamentelor.
Evoluțiile recente — a apreciat el —
vor contribui la ameliorarea clima-'
tulul internațional și vor oferi ba
zele reglementării numeroaselor pro
bleme aflate ne agenda actualei se
siuni a O.N.U.

Intîlnire între miniștrii de externe ai U.R.S.S.
și Israelului
NEW YORK 24 (Agerpres). — La
JNew York a avut Joc o intîlnire în
tre Eduard Șevardnazde. ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S., și
Shimon Peres, ministrul afacerilor
externe al Israelului. A fost subli
niat faptul că realizarea unei regle
mentări juste și atotcuprinzătoare a
conflictului arabo-israelian și a problemei-cheie a acestuia — problema
palestiniană — poate fi înfăptuită
prin convocarea unei conferințe in
ternaționale asupra Orientului Mij

OPRIREA EXPERIENȚELOR NUCLEARE
- cerință importantă, necesară și realistă
Politica dinamică a României, des
fășurată cu vigoare pentru edificarea
unei lumi a păcii, pentru înlăturarea
pericolului nuclear, include un an
samblu de măsuri și soluții cuprin
zătoare, profund realiste, menite să
ducă Ia înfăptuirea cerinței primor
diale : denuclearizarea Terrei. Re
centul document politic de ampla
semnificație și rezonanță, „CONSI
DERENTELE ȘI PROPUNERILE
ROMÂNIEI, ALE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU, PRIVIND
PROBLEMELE
MAJORE
ALE
VIEȚII INTERNAȚIONALE AFLA
TE PE ORDINEA DE ZI A CELEI
DE-A 42-A SESIUNI A ADUNĂRII
GENERALE O.N.U.", supus atenției
forumului mondial, într-un moment
cînd situația internațională continuă
să se mențină deosebit de gravă și
complexă, se constituie într-un ade
vărat „apel de urgență" pentru în
făptuirea, încă din acest an, a unor
măsuri vitale pentru procesul de
dezarmare nucleară.
Pornind de la un șir de realități
ale vieții internaționale șl ținînd
seama de unele mecanisme ale
cursei înarmărilor, de efectele no
cive ale testelor nucleare asupra
vieții pe planeta noastră, conside
rentele și propunerile României pre
conizează, pe lingă alte măsuri, ca
„Adunarea Generală a O.N.U. să
adreseze un Apel în primul rind
către S.U.A. și U.R.S.S., precum și
celorlalte state posesoare de arme
nucleare, pentru oprirea experiențe
lor nucleare și a oricăror activități
menite să ducă la dezvoltarea și
perfecționarea armelor nucleare".
Fără îndoială, această propunere
reprezintă o nouă expresie a înaltu
lui simț de răspundere pe care îl
manifestă România socialistă, pre
ședintele ei față de soarta păcii, față
de prezentul și viitorul omenirii. Ea
se înscrie pe linia unei poziții con
stante, reflectată în toate documen
tele de politică externă ale partidu
lui și statului nostru, în cuvîntările,
expunerile și interviurile președinte
lui țării, în toate acțiunile întreprin
se pe plan internațional de diploma
ția românească. Subliniind această
poziție de neclintit,
tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU declara :
„în mod deosebit considerăm că
trebuie să intensificăm activitatea
pentru încetarea experiențelor nu
cleare, avind in vedere că acestea
reprezintă un grav pericol pentru
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reluat experiențele nucleare la 26
februarie 1987.
Experimentările s-au efectuat în
circa 23 de poligoane situate pe
toate continentele, cu excepția Americii de Sud, precum și în oceanele
Atlantic și Pacific, cu consecințe
uneori din cele mal grave asupra
populației din aceste zone, aparținînd unor state nenucleare, cît și
asupra mediului înconjurător, în
general, pentru a nu mai aminti de
impactul destabilizator al experien
țelor asupra climatului politic mon
dial.
Desfășurarea accelerată a expe
riențelor nucleare se explică prin
faptul că acestea reprezintă momen
te cruciale într-un ciclu tehnologic,
care vizează perfecționarea arme
lor deja create sau realizarea unor
tipuri noi. Experiențele au dus
la evoluții tehnologice finaliza
te prin crearea de noi focoase
sau adaptarea unor tipuri existente
la sistemele de arme sau la vectorii
noi sau modificați. Apare, astfel,
limpede funcția propulsoare pe care
o au experiențele nucleare în cadrul
cursei înarmărilor. în acest context,
în prezent, ele sint puse în relație
nemijlocită cu eforturile care se
depun pentru realizarea armelor nu
cleare din generația a treia și a
unor lasere utilizabile în spațiul
cosmic, în cadrul programului
„războiul stelelor".
Experiențele nucleare difuzează in
mediul înconjurător particule radio
active, aceleași ca in cazul folosi
rii în război a armelor nucleare, cu
efecte nefaste asupra mediului na
tural de existență a omenirii. Fie
care explozie aeriană provoacă un
.nor atomic, care, in aproximativ
15 zile, face de mai multe ori ocolul
lumii ; în timpul cît norul radioactiv
survolează diferite regiuni ale globu
lui, se produc, în funcție de condi
țiile meteorologice, căderi de parti
cule radioactive, rezultate din fisiu
nea plutoniului și uraniului, care,
pătrunzînd în biosferă și urrnînd
ciclul natură, alimente, oameni, pro
duc grave tulburări biologice.
Pericolele pe care le prezintă pen
tru omenire difuzarea în natură a
reziduurilor radioactive a determinat,
printre altele, și constituirea in ca
drul O.N.U. a unui comitet științific
pentru studierea efectelor iradieri
lor.
Unul din rapoartele acestui comi
tet evaluează că pînă la jumătatea
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DECLARAȚIE. Președintele Iranului. Aii Khamenei, a declarat, in
cadrul unei conferințe de presă
organizate la New York, că (ara sa
„nu a închis ușa negocierilor"
pentru încetarea războiului cu
Irakul, adăugind că guvernul iranian va continua tratativele cu
secretarul general al O.N.U. „concentrate asupra rezoluției 598", in
formează agenția China Nouă.
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FRONT. Șase organizații poli
tice din Bolivia, printre care și
partidul comunist, au anunțat constituirea unui front comun in vederea viitoarelor alegeri municipale care vor avea loc în luna deccmbrie. Noul front a propus pe
Emma Torres, președinta Federa
ției Democrate a Femeilor din Bolivia. drept candidat al frontului
la postul de primar al capitalei
tării.
LA
LUSAKA
au
început,
miercuri, lucrările reuniunii la
nivel înalt a Comitetului special al
Organizației Unității Africane pen
tru reglementarea situației conflictuale dintre Ciad și Libia.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN
JAPONIA a avut loc la Tokio.
Participanții au adoptat proiectul
rezoluției celui de-al XVIII-lea
Congres al P.C. J.. care își va începe
lucrările Ia 25 noiembrie, precum
și proiectul unor modificări ale
Statutului partidului și procedura de
desemnare a delegatilor ta congres. In cadrul plenarei a luat
cuvintul Kenji Miyamoto, președin
tele C.C. al P.C.J.
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> INIȚIATIVA. Mai multi congresI mani republicani și democrați
1 americani au anunțat crearea unui
grup parlamentar pentru promovarea în Congresul S.U.A. a dezbaterii asupra repercusiunilor internaționale ale datoriei externe a
I țârilor subdezvoltate.
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SESIUNE. La Maputo s-au Incheiat lucrările celei de-a doua sesiuni a Adunării Populare a Mozambicului. Delegații au dezbătut
proiectul constituției republicii,
care va fi supus unui referendum
national.’ și unele măsuri consacratp creșterii eficientei organelor re. prezentative ale puterii populare.
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AVERTISMENT ECOLOGIC. 10
la sută din pădurile Austriei sint
pe cale de dispariție, ele neputind
fi refăcute, a anunțat Ministerul
austriac pentru Protecția Mediului
Înconjurător. într-un document dat
publicității Ia Viena se arată că
40 la sută din pădurile tării ne
cesită măsuri urgente de protecție
fitosanitară.
EXPERIENȚA NUCLEARA. Ministerul american al Energiei a
anunțat că Statele Unite au efectuat, joi, in deșertul Nevada o nouă
experiență nucleară subterană. Puterea exploziei a fost de 20—150 kilotone, iar testul a avut loc Ia o adîncime de 600 m.
INTERDICȚIE. Guvernul britanic a anunțat interzicerea deținerii de către persoane particulare a
armelor automate, după ce. luna
trecută, un negustor de antichități,
in virstă de 27 de ani, a ucis în
orașul Hungerford un număr de 16
persoane, cu o armă de asalt.
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lociu, sub egida O.N.U., cu partici
parea, cu drepturi egale, a tuturor
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
și a statelor membre permanente ale
Consiliului de Securitate al O.N.U. I REUNIUNE I.A.T.A. Cea de-a
După cum relevă agenția T.A.S.S.,
43-a adunare generală a Asociapartea sovietică a reafirmat — pe de 1 ției Transportului Internațional
altă parte — că problema restabili I (I.A.T.A.) se va desfășura intre
rii relațiilor diplomatice sovieto-is26—28 octombrie la Caracas, s-a
raeliene își poate găsi o rezolvare
anunțat la sediul acestei organizapozitivă în contextul reglementării
ții de la Geneva.
situației din Orientul Mijlociu.

deceniului al optulea s-a difuzat
în atmosferă o mare cantitate de
deșeuri radioactive : dintre acestea,
unele particule. în special de
stronțiu 90 și cesium 137, sint absor
bite pe cale respiratorie sau diges
tivă, cu efecte din cele mai no
cive asupra diferitelor organe ale
corpului uman. Se estimează că
dacă' se continuă experiențele, pină
în anul 2000 se va realiza un
nivel de contaminare radioacti
vă capabil să producă 150 000
de decese premature, dintre care
aproximativ 90 la sută în emisfera
nordică. Un studiu al unui alt orga
nism O.N.U. (Institutul Națiunilor
Unite pentru formarea de cadre de
cercetare) pune în evidență efectele
exploziilor nucleare experimentale
asupra ecosistemelor din regiunile
aride, tropicale, arctice, insulare și
temperate. Printre consecințele deo
sebit de dăunătoare, și, uneori, ire
versibile, sint menționate riscurile
de deteriorare â solurilor, de deșertificare, de perturbări biologice care
afectează ființele umane și animale
le, de distrugere a stratului de ozon.
Adeseori protagoniștii înarmărilor
nucleare încearcă să susțină că efec
tuarea experiențelor in mediul sub
teran ar fi inofensivă. Or. in reali
tate și acestea au consecințe nefas
te ineluctabile. Este o realitate că
orice experiență cu arme atomice
degajă substanțe radioactive, dintre
care unele au ca perioade de injumătățire sute și chiar mii de ani. O dată
„deversate" în natură, ele rămîn o
permanentă sursă de infestare. Căci
cine poate urmări, dirija și controla
fluxul particulelor radioactive prin
scoarța terestră, migrația lor pe pe
rioade îndelungate, efectele asupra
apelor freatice ? Exploziile nucleare
subterane pot provoca fisuri in solul
înconjurător, ceea ce s-a și intimplat in citeva cazuri, prin care să se
degaje in atmosferă reziduuri radio
active, agravind astfel și mai mult
situația de iradiere provocată de ex
ploziile aeriene.
Apare evident că experiențele nu
cleare au o dublă nocivitate : ele
constituie un agent propulsor al
cursei înarmărilor nucleare, al creă
rii de arme de distrugere în masă
mai puternice, mai perfecționate ;
totodată, testele nucleare se dovedesc
a fi deosebit de periculoase pentru
mediul Înconjurător, pentru întreaga
populație a globului, pusă în situația
de a absorbi, de-a lungul mai multor
generații, emanații care-i afectează
sănătatea, iar, in unele cazuri, ii al
terează procesul normal al eredității.

Esențialul — voința politi
că necesară. Există> așadar, un
interes comun șl general al tu
turor popoarelor. Inclusiv din ță
rile care efectuează experiențe
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nucleare, ca acestea să fie sista
te. După cum este știut, proble
ma a ocupat un loc important pe
agenda recentelor convorbiri sovieto-americane la nivelul miniștrilor
de externe, ea formind obiectul unei
Declarații comune distincte, ce a
consemnat unele puncte de acord
pentru desfășurarea ulterioară, efi
cientă. a tratativelor în acest do
meniu. O importanță deosebită pre
zintă faptul că s-a stabilit o li
mită de timp precisă — pină la 1
decembrie ,1987 — pentru inițierea
unui proces de negocieri de amploa
re. pe etape, care să se desfășoare în
cadrul unui forum unic. Neîndoios,
se deschid. în acest fel, noi per
spective și căi de acțiune spre ma
rele tel al încetării depline și inter
zicerii definitive a tuturor experien
țelor cu arma nucleară.
Este adevărat, s-au invocat. între
altele, ca argumente pentru faptul
că nu s-a ajuns pină acum la o sis
tare deplină a experiențelor difi
cultățile de ordin tehnic care ar
exista în ceea ce privește verificarea
unor acorduri de încetare a acestor
experiențe. Progresele însemnate în
registrate in tehnicile de detectare
demonstrează însă că asemenea difi
cultăți au încetat să mai existe. In
fapt, esențialul este voința politică
de a se ajunge Ia un acord dorit cu
ardoare de toate popoarele lumii. în
țelegerea de principiu sovieto-americană la care s-a ajuns privind eli
minarea rachetelor eu rază medie
și rază mai scurtă de a,cțiune din
Europa și din Asia, ca și pozițiile
apropiate ale U.R.S.S. și S.U.A. în
legătură cu ideea reducerii cu 50 la
sută a armelor nucleare strategice
trebuie, desigur, să constituie un
imbold in plus pentru punerea cit
mai grabnică in afara' legii a explo
ziilor nucleare experimentale. Dacă
există perspectiva să fie înlăturate
cu desăvirșire două categorii de
arme nucleare și să se reducă la ju
mătate o altă categorie, cu aiit mai
firesc este să se sisteze procesele
de perfecționare a lor. Ce sens are
să se producă arme nucleare tot
mai sofisticate și mai scumpe șl să
se procedeze la experimentarea lor
dacă tot urmează să fie distruse ?
Este o întrebare de bun-simț care
reclamă răspunsuri în consens cu in
teresele generale ale omenirii. Și
pentru a se găsi soluțiile viabile se
impune, fără îndoială, o nouă abor
dare, constructivă, a problemelor
păcii și războiului, o abordare care,
eliminind recurgerea la forță și ame
nințarea cu forța, să propulseze eli
minarea armelor nucleare din viața
planetei. în acest cadru, sistarea ex
periențelor nucleare constituie o
măsură nu numai dezlrabilă și rea
listă, dar și «tringenț necesară.
Dr. Traian CROZET
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