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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

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

Sub președinția tovarășului 
N;coîae Ceaușescu, secretar general al 
Fondului Comunist Român, a avut loc, 
marți, 29 septembrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat MODUL ÎN CARE S-A 
ACȚIONAT PENTRU REALIZAREA PRO
GRAMULUI DE REPARAȚII Șl PUNERE ÎN 
FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚILOR ENERGE
TICE, SI ÎN MOD DEOSEBIT A TERMO
CENTRALELOR DE LA ROVINARI Șl TUR- 
CENI, care dețin o pondere însemnată în 
producția de energie electrică a țării.

Comitetul Politic Executiv a ascultat ra
poartele prezentate de primul-ministru șr 
de primul viceprim-ministru al guvernului 
care răspunde de problemele energetice, 
privind situația din acest sector. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că activitatea în 
domeniul energiei electrice este total 
nesatisfăcătoare, că, în special la termo
centralele de la Rovinari și Turceni — dar 
și la alte unități din sectorul energetic — 
se mențin lipsuri grave, care au dus la 
neîndeplinirea programelor de punere in 
funcțiune și reparații, la nerealizarea sar
cinilor de plan. Totodată, au fost criticate 
lipsurile grave în ce privește depozitarea, 
evidența și gospodărirea materialelor și 
utilajelor necesare operațiilor de reparare 
și întreținere, care, la cele două termocen
trale, reprezintă valori deosebit de ridi
cate. Viceprim-ministrul care a răspuns 
de sectorul energetic, precum și ministrul 
energiei electrice au adoptat, în cadrul 
ședinței, o poziție de justificare a lipsuri
lor și neajunsurilor grave care s-au făcut 
simțite în acest domeniu.

Pornind de la situația existentă în sec
torul energetic, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cerut să se ia de îndată cele mai hotărîte 
măsuri pentru înlăturarea neîntîrziată a 
stărilor de lucruri negative existente, pen
tru introducerea unui înalt spirit de răs
pundere, de ordine și disciplină in acest 
deosebit de important sector de activitate, 
astfel incit planurile și programele din 
acest domeniu să fie îndeplinite în bune 
condiții, corespunzător cerințelor econo
miei naționale. Secretarul general al parti
dului a subliniat că se impune ca, atît in 
sectorul energetic, cit și în celelalte sec
toare economice — minier, petrolier și 
altele — să se dea dovadă de o răspun
dere sporită și să se combată cu cea mai 
mare fermitate orice atitudini și manifes
tări de iresponsabilitate față de modul în 
care este gospodărită avuția națională și 
față de felul în care se realizează planu
rile și programele de producție stabilite.

Au fost subliniate, în acest context, 
obligațiile și răspunderile mari ce revin 
guvernului, conducerii Ministerului Ener
giei Electrice, precum și Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., organelor de partid 
de la termocentralele Rovinari și Turceni, 
organizațiilor de partid din toate unitățile 
energetice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se tragă toate concluziile din situația 
creată la termocentralele de la Rov$tari și 
Turceni și să se ia, în toate sectoarele, 
măsuri ferme ca asemenea inadmisibile 
stări de lucruri să nu se mai repete. Gu
vernul va trebui să ia măsuri hotărîte pen
tru realizarea programului de punere în 
funcțiune la termenele prevăzute a tuturor

capacităților energetice, în scopul asigu
rării în bune condiții a energiei necesare 
economiei naționale.

Avînd în vedere activitatea nesatisfăcă
toare desfășurată de viceprim-ministrul 
guvernului Gheorghe Petrescu și de mi
nistrul energiei electrice, loan Avram, care 
nu au acționat cu răspundere și nu și-au 
îndeplinit atribuțiile ce le-au revenit în 
conducerea, organizarea și buna funcțio
nare a sistemului energetic, Comitetul Po
litic Executiv a hotărît eliberarea lor din 
funcțiile de viceprim-ministru și, respectiv, 
de ministru al energiei electrice.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că tovarășii Gheorghe Petrescu 
și loan Avram nu mai îndeplinesc condi
țiile pentru a fi membri ai Comitetului 
Central și a hotărît să propună plenarei 
partidului excluderea acestora din C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
totodată, măsurile privind destituirea unor 
cadre din conducerea Ministerului Ener
giei Electrice și din conducerile termocen
tralelor de la Rovinari și Turceni. Au fost 
aprobate, de asemenea, măsurile stabilite 
de guvern privind anchetarea de către 
organele de stat și ale procuraturii a celor 
ce se fac vinovați de această situație și 
tragerea lor la răspundere în conformitate 
cu legile țării.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român în ziua de luni 
5 octombrie.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, alte probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

In întîmpinarea CONFERINȚEI NAȚIONALE a partidului

Pentru înfăptuirea exemplară a

programului de investiții pe acest an:
mm - cy toate eobtele.

Bună organizare a muncii 
pe toate șantierele!
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Redactorul-șef al ziarului „Mingiu Ciosăn“ din R.P.D. Coreeană
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe Kim Giăng Șuk, redactor-șef al 
ziarului „Mingiu Ciosăn" din R.P.D. 
Coreeană.

Cu acest prilej au fost transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros și cordiale urări din 
partea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, precum și a to
varășului Kim Giăng II. Totodată, 
oaspetele a exprimat aprecieri față

de activitatea desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
progresul neîntrerupt al României 
socialiste, pentru afirmarea politicii 
de pace, dezarmare, înțelegere și 
cooperare internațională, precum și 
la adresa realizărilor obținute de 
poporul român în dezvoltarea ec'o- 
nomico-socială a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Kim Ir Sen, precum 
și tovarășului Kim Giăng II, un cald 
salut și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii au fost 
evocate relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și R.P.D.

Coreeană, care cunosc o evoluție 
ascendentă. în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, sprijinul 
și solidaritatea României socialiste și 
poporului român față de caijza 
dreaptă a poporului coreean pentru 
infăptuirea aspirațiilor sale fun
damentale de reitnificare pașnică, 
democratică și independentă a 
Coreei, A fost exprimat, de aseme
nea, sprijinul față de propunerile 
tovarășului Kim Ir Sen privind 
reducerea treptată a efectivelor mi
litare din Nordul și Sudul Coreei.

Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Regatului Hașemit
Președintele Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți.

pe Yassin Ahmed Istambuli, care 
și-a prezentat scrisorile de acredr- 
tare în calitate de ambasador ex-

al Iordaniei
traordinar și plenipotențiar al Regatu
lui Hașemit al Iordaniei în țara noas
tră. (Continuare în pagina a V-a).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la 29 septembrie, pe

Ambasadorul Canadei
Grey Saul, care și-a prezentat 
scrisorile . de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Canadei In 
România. (Continuare în pagina a 
V-a).

Imagine din zona industriala a municipiului Timișoara -Foto Agerpres

VASLUI : Produse noi, 
modernizate

Colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderile economice ale 
județului Vaslui acționează susți
nut pentru înnoirea și moderniza
rea producției și ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al acesteia. 
Prin aplicarea in toate unitățile a 
măsurilor prevăzute in programele 
de organizare și modernizare, in 
perioada ce a trecut din acest an, 
ponderea produselor noi și repro- 
iectate în totalul producției-marfă 
este cu 11.6 la sută mai mare față 
de prevederi. Cele mai bune rezul
tate au obținut întreprinderile de

rulmenți, de produse abrazive și 
de confecții din Birlad, de mate
riale izolatoare, „Mecanica" și de 
aparate de măsură și control din 
Vaslui, Fabrica de utilaj complex 
din Huși și altele. (Petru Necula).

REGHIN : Consumuri 
reduse

în scopul diminuării consumului 
de'metal pe unitatea de produs, 
colectivul de oameni ai muncii de 
la Întreprinderea metalurgică „Re
publica" din Reghin a asimilat in 
fabricație o largă gamă de șuban- 
samble de înaltă tehnicitate și pro
ductivitate. între acestea se numă

ră plăcile de frină pentru autove
hiculul TV-12, tijele cricurilor hi
draulice și alte repere de serie 
mare, destinate industriei de auto
vehicule .și tractoare. „Prin asimi
larea acestor reperă și auțodotarea 
cu o mașină de sudat prin fricțiu
ne, prin care acestea, ca și alte re
pere de mîci dimensiuni, se execu
tă din bucăți sudate cap la cap — 
ne spune Ioan Țintoșan, inginerul- 
șef cu producția — consumul de 
metal se diminuează, la nivelul a- 
cestui an, cu peste 20 tone, iar cel 
de energie Electrică și de combus
tibil — cu circa 30 la sută. Totoda
tă, ciclul de fabricație a fost scur
tat cu. aproape 50 la sută. (Gheor
ghe Giurgiu). ,
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Cea mai importantă cerință cu care sînt confruntate în momentul de 
față șantierele de investiții constă in intensificarea, prin toate mijloacele, 
a ritmului de lucru și asigurarea, pe această bază, a condițiilor cerute 
de rapida intrare în producție a noilor obiective și capacități. De alt
fel. tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu pregnanță necesi
tatea de a se aplica cu toată fermitatea măsurile stabilite de conducerea 
partidului și statului in vederea indeplinirii in bune condiții a planului 
de investiții din acest an și punerii în funcțiune a obiectivelor produc
tive stabilite. Această sarcină majoră, deosebit de actuală pentru șan
tierele de investiții și pentru toți factorii cu răspunderi in acest dome
niu izvorăște din importanța deosebită pe care noile unități și capacități 
o au, incă din acest trimestru, pentru creșterea producției industriale și 
satisfacerea unor necesități economice bine precizate, pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor de plan pe 1987.

Dacă ținem seama că. pe numeroase șantiere, lucrările de construcții 
și montaj se află intr-un stadiu avansat, că pe multe altele — pentru 
trecerea cu succes a examenului de pdnere in funcțiune — mai este 
de montat un volum destul de mare de utilaje tehnologice, ne putem 
face o imagine destul de cuprinzătoare asupra sarcinilor și direcției 
principale de acțiune în această ultimă parte a anului : ritm de lucru 
rapid, în creștere de la o zi la alta, calitate ireproșabilă a lucrărilor, 
indiferent că este vorba de montarea unor echipamente de zeci si sute 
de tone sau a unor piese mărunte.

Creșterea susținută a ritmului de lucru, și in special de montaj, 
este însă strîns legată de organizarea exemplară a muncii pe fiecare 
șantier. Aceasta presupune o temeinică pregătire a fiecărui loc de mun
că, aprovizionarea ritmică, cu cantitățile necesare de materiale de 
construcții, folosirea cu randament maxim a utilajelor de execuție și 
a timpului de lucru al oamenilor. întronarea unui climat de ordine și 
disciplină în muncă. Pentru respectarea riguroasă a sarcinilor prevăzute 
pe zile și categorii de lucrări, eforturile trebuie orientate spre realizarea 
integrală a stadiilor fizice prevăzute, acordindu-se prioritate lărgirii 
fronturilor de lucru, și in special a celor de montaj.

Desigur, cuvîntul hotăritor îl au acum constructorii și montorii. che
mați să 3upună unei radiografii profunde stilul și metodele de lucru fo
losite, să acționeze cu hotărire șl maximă exigentă pentru indeplinirea 
cu punctualitate riguroasă a măsurilor stabilite. Nici una dintre aceste 
măsuri nu trebuie amînată pentru mai tîrziu. nici o problemă care apare 
nu trebuie lăsată în suspensie, intrucît ziua care urmează ridică exigente 
și mai mari, pune probleme noi. necesită eforturi suplimentare.

Livrarea rapidă a tuturor utilajelor tehnologice reprezintă o altă pro
blemă de care depinde. într-o măsură hotăritoare. punerea în funcțiune 
la termen a investițiilor prevăzute pentru acest an. Nimic nu este mai 
important pentru furnizorii actualmente restanțieri decit recuperarea 
grabnică a restanțelor existente și livrarea ritmică. în timp util, a celor
lalte utilaje contractate. Trebuie limpede înțeles că intensificarea rit
mului de montaj, respectarea termenelor de punere în funcțiune sînt con
diționate de aportul nemijlocit al furnizorilor, de răspunderea cu care 
aceștia vor acționa pentru îndeplinirea sarcinilor și angajamentelor asu
mate.

Despre eforturile depuse în prezent pe șantiere, despre modul in 
care sînt duse la îndeplinire aceste cerințe, firești de altfel, vom re
lata azi, în pagina a ll-a, în sondajul nostru efectuat pe două mari 
șantiere ale unor unități specializate în producerea rulmenților : 
întreprinderile de profil din Alexandria și Suceava.

• CULESUL
• TRANSPORTUL
O DEPOZITAREA
In toate cele trei faze ale recoltării este necesar 

ca in toate unitățile agricole să fie repartizate 
forțele umane și mijloacele mecanice necesare, 
astfel incit pretutindeni stringerea și punerea 
la adăpost a roadelor toamnei să se facă in 

același timp, fără decalaje intre lucrări

IN PAGINA A III-A a ziarului publicăm date de sinteză și rela
tări ale corespondenților noștri privind organizarea și desfășurarea 
culesului, transportului, livrării și depozitării producției.

La Vintileasca, in Vran- 
cea. brazii vin pină sub fe
restrele oamenilor, să le 
dea binețe, pentru ca apoi, 
spre Jitia, să se dea la o 
parte din calea apei sărate 
a Rimnicului, regrupindu-se 
iarăși, ca niște oșteni ne- 
clintiti în fata timpului, 
Sint locuri de baladă — 
satul de la confluența celor 
două comune vrincenești 
se cheamă. „Pe Plai" si re
zonanta mioritică a nume
lui este întărită, pe viu. de 
prezența turmelor de pe 
„Muchea Plaiului" și de pe 
coastele pleșuve ale Ro
tarului. ca a statuilor -din 
piatră, dăltuite, de natură, 
despre care localnicii po
vestesc atitea minunății... 
Iată stînca în care s-a fe
recat „Fata din piatră" ; 
îti vin in minte vorbele de 
descîntec pe care le repeta 
„Feciorul de împărat cel 
cu noroc la vînat" si nu 
te-ar mira ca „Pietrele 
Fetei" să se dea la o parte, 
pentru a face loc frumoasei 
din legendă...

Imaginilor încremenite 
în legendă li se suprapune 
insă, astăzi, o realitate ge
neroasă. dinamică ; munca 
de zi cu zi. grija țăranului 
pentru ca ograda și fînăria 
să-i fie pline, pentru ca 
iarna să-l găsească pregă
tit.

— Oamenii satelor noastre 
sînt gospodari harnici, neîn- 
trecuți — ni-i caracterizează 
primarul comunei Jitia, to
varășul L. Dumitriu. Locu
rile sint frumoase, dar pă- 
mîntul acesta cere infinit 
mai multă trudă decit pă- 
mintul mănos al cimpiei. 
Și ei il trudesc, cultivin- 
du-și fiecare, in preajma 
casei, cele trebuincioase în 
gospodărie, crescind ani
male, contractînd cu statul 
produsele muncii ' lor — 
principala sursă de veni
turi a fiecărei familii. La 
noi nu există familii care 
să nu livreze, an de an. un 
porc la contract. multi 
contractează miei. carne 
de bovină, de paisăre. ouă, 
lapte, fructe... Aceasta în
seamnă. simplu, muncă din 
zori pină-n noapte si din 
1 ianuarie pină-n- 31 de
cembrie...

Am reținut, de altfel, că 
aceste două comune vecine. 
Jitia și Vintileasca, se con-

curează între ele. pentru 
locuri fruntașe, la nivel de 
județ; că „se concurează", 
este un fel de' a spune, 
care nu exclude ajutorul 
in muncă, in furaje, cind e 
necesar, in sfat bun și 
competent, dacă este ne
voie. Primarul comunei 
Vintileasca este locuitor 
al... comunei Jitia. Aici lu
crează soția, aici învață 
carte doi dintre cei trei 
oopii ai lor. aici... contrac
tează el si. deci, livrează 
pentru fondul de stat, 
prisosul de produse din 
gospodărie. E un obicei în
cetățenit de mult: fruntașii 
comunelor sînt și fruntași

concret, prin șosele auten
tice, a comunelor de ora
șele pe care le-am amintit. 
O rețea de autobuze a re
dus numărul de zile, cit 
dura drumul la oraș, la tot 
atitea- ore. Asta a fost în- 
tîi. Pe urmă, la cîțiva ani. 
comunele de pe valea su
perioară a Rimnicului au 
fost electrificate. Acum, in 
casa țăranului, televizorul, 
radioul, mașina de spălat 
sint lucruri obișnuite.

Și. intr-adevăr, nimic din 
ambianta orâșeanului nu 
lipsește casei țărănești de 
la Jitia si Vintileasca. Un 
exemplu ? „Avem apă cu
rentă, ca la oraș", mi se

Oameni care aduc/

orașul la sat
la contractări, la livrări că
tre stat. Este un adevăr pe 
care-i susțin, cu exemplul 
lor. Marioara Ariton, secre
tar cu probleme de propa
gandă al comitetului comu
nal de partid Jitia, Nicolae 
Noapteș, secretarul consi
liului popular din Jitia. 
Gheorghe Noapteș, pre
ședintele cooperativei de 
producție, achiziții și des
facere a mărfurilor din 
Vintileasca și alții.

Și dacă aici frumusețea 
peisajului avea, altădată, 
menirea să ascundă, să 
estompeze liniile unei rea
lități dure, astăzi , pune in 
valoare chipul nou al sate
lor —' autentice orășele 
montane.

— Orașele cele mai apro
piate. Focșani'sau Rîmnicu 
Sărat, sînt la cîteva zeci 
de kilometri — ne spunea 
primarul comunei Vinti
leasca. tovarășul Tănase 
Noapteș; în urmă cu două
zeci și ceva de ani. sătenii 
încă mai mergeau la oraș, 
după cele trebuitoare, călă
torind cite două-trei zile cu 
căruța, pe drumeagul plin 
de hirtoape numit „șesea". 
Congresul al IX-lea a des
chis și pentru satele din 
„creierul muntelui" calea 
urbanizării. Mai întîi. prin 
conectarea, la modul foarte

lăuda cineva, în Jitia. Rog 
să stingem cu un pahar de 
apă — fiindcă tot a. venit 
vorba de apă ! — uscăciu
nea zilei. Și apa, rece ca 
gheata. îmi taie respirația. 
„E apă de izvor, ce cre
deați ? Apă de munte 1“

— Aducțiunea. de circa 
doi kilometri, s-a făcut fără 
investiții — avea să ne 
spună primarul. Puteam 
aduce apă mai de-aproape, 
dar s-a ales cel mai bun 
izvor.

— Cind ai de ales, și apa 
e pe-alese !

— Chiar așa 1 Avem în 
zonă fel de fel de izvoare, 
care nu așteaptă decit să 
le punem în valoare. Vrem 
să extindem rețeaua dâ apă 
potabilă prin captarea unui 
alt izvor, din Cerbu. Vrem 
să punem in valoare și 
alte izvoare, cu proprietăți 
terapeutice deosebite, a că
ror faimă a depășit de mult 
granițele ținutului. Și. Ca 
să revenim la apa de băut, 
în ultimul timp a înoeput 
să-i facă, și la noi, concu
rentă... sifonul. Avem in 
Jitia, un centru de sil’oane, 
ca la oraș.

Cei de la Vintileasca 
ne-au spus că vor să des
chidă și ei. in cel mai scurt 
timp, o sifonărie. Pină 
una-alta, au ținut să ne

arate „Fabrica de sirop" — 
locul unde, prin inițiativa 
sătenilor, s-a înființat o 
secție de preparare a si
ropului din muguri de 
brad. „Materia primă, ne 
bate în geam" — au argu
mentat ei.

— Producția ? Numai in 
această vară — peste 1 000 
de litri de sirop concen- 
tat — vin detaliile. Benefi
ciarul nostru — întreprin
derea județeană specializa
tă in prepararea și desfa
cerea răcoritoarelor — ar 
cumpăra și de zeoe ori pe- 
atit. Dar infiintind in Vin
tileasca o sifonărie, vom 
putea, desface și pe loc o 
parte din producția reali
zată.

Drumul de la „vrem să 
facem" și pină la „am fă
cut". în accepția celor de 
aici, este cit mai scurt cu 
putință. Așa se explică 
faptul că. in cele două co
mune, locuitorii au posibi
litatea să se -compare cu 

, cei de la oraș și prin con
dițiile de viĂță. prin mul
titudinea de servicii „ca la 
oraș" pe care le asigură 
rețeaua anume creată in 
mediul rural. 'Nimic mai 
normal și mai simplu. în 
cele două comune, decit 
să-ti comanzi un costum la 
croitor, sau să-ți duci tele
vizorul la reparat, sau să 
faci apel la serviciile ciz
marului. cojocarului, fiera
rului. tîmplarului...

— Avem în comună șap
te secții de prestări servi
cii. cu planul anual de 
770 000 lei — ne mai spu
nea primarul comunei Vin
tileasca. Planul pe opt luni 
din acest an este substan
țial depășit, semn că toți 
cooperatorii își fac datoria, 
dar și că sătenii apelează 
la serviciile lor, că sint 
mulțumiți de felul cum lu
crează meseriașii noștri.

— Și cine sînt meseria
șii ? Ați „importat" specia
liști de la oraș ?

— Nici vorbă 1 Sînt oa
meni ai satului, care au 
învățat meserie și au ținut 
s-o practioe la ei acasă. 
Avem toată gama de me
serii necesară la ora ac
tuală. Pină nu de mult, ne 
lipseau un cizmar, un cojo
car care să prelucreze aici, 
pe loc. pieile, să nu mai

Anica F1ORESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru înfăptuirea exemplară a programului de investiții pe acest an:

BUNA ORGANIZARE A MUNCII PE TOATE ȘANTIERELE!
O cerință necesară și posibilă: 
aducerea la zi a lucrărilor

Pînă cînd în loc de utilaje 
se vor furniza explicații?

Dacă ar fi intrat în funcțiune la 
termenul prevăzut initial. noile ca
pacități de producere a rulmenților 
din cadru) întreprinderii din Alexan
dria ar fi putut realiza oînă acum o 
cantitate de rulmenți aproape egală 
cu producția planificată a unității pe 
un an de zile. Nu s-a întîmblat însă 
așa. Sint greu de cuprins, în cîteva 
cuvinte, consecințele negative Pe 
care le-a avut acest fa.pt asupra ac
tivității diferitilor beneficiari — în
treprinderi din cele mai diverse sec
toare ale economiei natlohale — PUȘI 
în situația să aștepte sine die rezol
varea Unor probleme de aprovizio
nare stringente. Iată, așadar, cum 
întîfzierea unor lucrări. Căre. în apa
rentă. a afectat numai ne beneficia
rul investiției. întreprinderea de rul
menți din Alexandria, a generat o 
nedorită ..reacție în lanț". grfvînd a- 
supra activității 
productive din 
multe alte uni
tăți economice.

Despre aceasță 
Investiție de an
vergură, judecind 
prin prisma e- 
forturilor finan
ciare șl materiale pe care le-a 
Impus, am mal scris în cite* 
va rinduri. De fiecare dată am 
insistat asupra faptului că greutățile 
intimpinate in permanentă ne șan
tier sint rezultatul abordării frag
mentare si rutiniere a multiplelor 
probleme ridicate de construct!» unui 
obiectiv de 0 asemenea complexitate 
tehnologică. Ca si al pripelii cu oare 
Centrala industrială de rulmenți si 
organe de asamblare, tn ultimă in
stanță Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, gu început lu
crările in condiții derogatorii — 
considerîndu-®e in mod eronat că as
pecte extrem de importante ale pre
gătirii acestei lucrări ți, dintre ele, 
în primul rînd asigurarea utilaîelor 
tehnologice, vor fi soluționate pe 
parcurs. Or. ne parcurs. în loc să 
«cadă, greutățile inițiale 8-au ampli
ficat. Ceea ce au ignorat factorii 
menționați este faptul că o derogare 
nu este determinată numai de inten
ția de a grăbi ..semnalul" de înce
pere a lucrărilor. Ci. în egală măsu
ră. de necesitatea de a le asigura 
acestora o desfășurare ritmică si 
rapidă.

Așa ise face că. la ora actuală, ab
senta unor echipamente tehnologice 
rămîne problema numărul Uftu. um
brită de linsa unor perspective certe 
de soluționare.

Ce-i drept, printr-o preocupare 
sporită si eforturi mai bine organi
zate. constructorul — Antrepriza dă 
construcții industriale Teleorman — 
a reUsit să recupereze cea mai mare 
parte din restantele anterioare. Ca 
urmare, noile hale sînt practic ter
minale, pregătite pentru montajul 
utilajelor. Ce folos însă dacă muite 
dintre ele lipsesc,..

— în primul rînd. nu e clarificată 
situația celor două instal^ții-cheie, 

" .... -■ .........

Pe șantierul întreprinderii 
de rulmenți 

din Alexandria

Recondiționarea industrială 
a pompelor de injecție

Ne-am obișnuit ca 
întreprinderile din 
industria constructoa
re de mașini să aibă 
ca materii prime' ta
blă, bahe, alte lamina
te provenind de la 
unități ale industriei 
metalurgice, lată insă 
că. la întreprinderea 
de mecanică fină din 
Sinaia, in cîteva ate
liere. procesul de fa
bricație îhcfepe , cu.„ 
demontarea unor pro
duse uzate.

...Pompele de injec
ție. pline de ulei. în
negrite, ici si colo 
avîrtd carcasa defor
mată sau sparta, sînt 
luate dih containere și 
transportate ih ate
lier, pe spalierele unui 
cărucior special Con
struit. Aici, un grup 
de muhcitoâre ekecU* 
tă. cu o uluitoare ra
piditate. demontarea — 
piesă cu piesă — și 
sortarea componente
lor : unele vor fi nu
mai degresate și spă
late. altele vor fi tre* 
cute printr-un com
plex proces de trata
ment termic, prin alte 
procedee tehnologice 
de recbndîtionare. mal 
puține vor merge la 
retopit. DUpă acere, 
piesele — cărora li 
5-ăU redat toate Ca
racteristicile similare 
celor noi — intră ne 
uh flux normal de 
montaj, identic celui 
din celelalte secții de 
producție i aceleași 
utilaje, aceeași pro
ductivitate înaltă, ace
leași minuțioase veri
ficări interfazice și fi
nale, Apoi, avthd 
atașate Certificatele de 
calitate, pompele sint 
transportate în depo
zitele de produse fi
nite. O sihgură dife
rență față de pompele 
noi: un mic „R“ stan
țat Pe carcasă...

Mai multe argumen
te economice pledează 
pentru recondiționarea 
industrială a pompe
lor de injecție ale 
motoarelor diesel :
• DuM cg au fost

scodse din uz, si nu 
au mai putut fi 
rate in atelierele spe
cializate din StntiUflite 
de mecanizare, pom
pele de injecție au, to
tuși. o serie de repere 
cu prad scăzut de ținti
ră, care pot fi refo- 
lOsite ca atare, iar al
tele pot fi recondițio
nate, dMă există o do
tare corespunzătoare ;

• Unele repete sînt 
fabricate din oțeluri 
Speciale înalt aliate, 
refolosirea acestora 
economisind importan
te resurse materiale.

0 IDEE Șl 
VALOAREA El

anele dintre ele defi
citare ;

• Recondiționarea 
efectuată in condiții 
industriale — cu pro- 
ductioităte ridicată si 
la un nivel calitativ 
corespunzător — este 
forma cea mai adecva
tă de valorificare, 
dăcă ținem seama de 
faptul că in eednomid 
națională sint scoase 
din funcțiune, anual, 
zeci de mii de pompe 
de injecție^

Cum se regăsesc 
aceste aVarttaje in 
activitatea practică de 
recondițlonare desfă
șurată la I.M.F. Si- 
nâia 7

Mai întîi, se obțin 
importante economii 
de resurse materiale, 
țâre sint Cu atît mai 
mari cu cit numărul 
pompelor recondițio
nate este mai mare. 
Anul trecut, bunăoară, 
întreprinderea a valo
rificat astfel 175 tone 
oțel, 48 tone fontă și 
135 tone aluminiu, re- 
prfezentind. în cea mai 
mare parte, hu metal 
destinat retopirii, ci 
piese și subansamble 
refolosite. ceea Ce â 
determinat și redu

BUZĂU : Metode eficiente de epurare a apelor uzate
Specialiștii de la Oficiul de gos

podărire a apelor Buzău au pus 
la punct. în cadrul iihui program 
de Cercetare privind îmbunătățirea 
calității apelor uzate evacuate, o 
nouă tehnologie de epurare, prin 
intermediul sitei „Milcov". Este 
vorba de folosirea succesivă a unor 
site de la combine, care asigură 
reditcerea suspensiilor cu 50—60 la 

liniile automate de foriare AMP 30 
și. respectiv. AMP 50. ne-â precizat 
ing. Stoica Preda, șeful biroului de 
investiții din unitatea beneficiară. 
Menționez că. în absenta.lor. noile 
capacități nu pot funcționa.

— Ați luat legătura cu furnizorii 
în cauză ?

— Evident, ne-a răspuns interlocu
torul. Am făcut si facem în Conti
nuare demersuri insistente atît Pe 
lingă întreprinderea de rulmenți din 
Birlad. cit si be lingă Combinatul de 
utilai greu din Iași, cele două Uni
tăți care colaborează la realizarea li
niilor automate de forjare.

Demersuri care, adăugăm noi. ar 
fi mult simplificate dacă răspunde
rea de furnizor general, stipulată 
expres în Legea investițiilor, ar fi 
exercitată Cu adevărat. Și. mai ales, 
dacă ministerul si centrala coordo

natoare ar ac
ționa cu stăruin
ță în acest scop. 
Din păcate, nu
meroasele ana
lize desfășurate 
pe șantier, cu 
largă participa
re de altfel, nu-și 

găsesc corespondentul în măsuri fer
me. intr-o revitalizare a activității 
furnizorilor. Pe lingă echipamentele 
nelivrate datorită indisciplinei con
tractuale a unor furnizori, există nu
meroase utilaje contractate cu terme
ne de livrare necorespunzătOâfe Său 
chiar necontractata. Este caztll. de 
Pildă, al Celor patru breSe de refulat 
1-ole conice, al Căror termen de so
sire ne șantier, acceptat de furnizor, 
întreprinderea „Tractorul" din Bra
șov. este fixat pentru... ultima zi a 
acestui an. îsi poate imagina cineva 
Că. în asemenea condiții, noile capa
cități de investiții vor putea fi puse 
în funcțiune în 1987 7 Mai cu seamă 
că alte utilaje nu au încă nominali
zați furnizorii.

Am ascultat cu atenție. în cursul 
documentării noastre. . punctele de 
Vedere ale beneficiarului si construc
torului. Relevînd cauzele care deter
mină menținerea acestui șantier în 
postura de restantler. Cel Cu cere am 
discutat au subliniat faptul că specia
liștii. Cadrele de răspundere din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, din unitățile furnizoare au 
tratat cu superficialitate sau în ne- 
cunostihtă de cauză problemele com
plexe ale acestei investiții, stabilind 
termene fanteziste de livrare a uti
lajelor. în flagrantă neconcordantă 
cu cele de Punere in fuhetiune.

După cum se vede, redresarea ac
tivității de pe acest important șan
tier eSte. înainte de toate, o proble
mă de răspundere. Ceea re se cere 
acum nU este nici optimista gratuit, 
nici expectativă justificatoare. CI o 
evaluare exactă a cerințelor acestei 
investiții si stabilirea Uhor progra
me realiste, dar mobilizatoare de 
măsuri. Și. mai ales. îndeplinirea lor 
cu punctualitate.

cerea cheltuielilor de 
prelucrare.

AOOi, recuperarea și 
refolosirea pomoefor 
de injecția este avan
tajoasa at.it pentru 
I.M.F, Sihaia — Care 
a realizat pe această 
cale un beneficiu net 
de 9,5 milioane lei in 
anul 1986 — cit și 
pentru unitățile cafe 
predau pompele uzate, 
acestea primind între 
80 și 100 lei pe bucată.

Ar putea să se ex
tindă în continuare te- 
condiționarea pompe
lor Uzate 7 „Desigyr, 
he răspunde tehnicia
nul loan GheOrgheli, 
secretar adjunct al co
mitetului de partid al 
întreprinderii. Pentru 
âceâRta, pe de o parte, 
partenerii noștri tradi
ționali — Ministerul 
Agriculturii și Minis
terul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, 
cu care avem conven
ții în acest sens — ar 
trebui să acționeze 
pehtrU predarea tutu
ror pompelor de injec
ție uzate de la unită
țile din subordine. Pe 
de altă parte, ar tre
bui ca bazele terito
riale de aprovizionare 
tehnico-materială să 
organizeze preluarea 
pompelor uzate — în 
locul cfelor noi pe 
câte Ie eliberează — 
și de ia alte unități 
economice, dih afara 
celbr doUă ministere 
menționate. îh ceea 
ce he privește, putem, 
fără dificultate. Să 
dublăm numărul de 
pompe recondiționate 
pe aceleași capacități 
de producție".

Suficiente argumen
te. credem, pentru ca 
toate pomnele de in
jecție scoase din fuhc- 
țiuhe în unitățile eCo- 
homice să aibă o sih- 
gufă destinație: fluxu
rile tehnologice de re- 
condltiohare de la în
treprinderea de meca
nică fină din Sinaia.

Eugen 
RADULESCU

sută. în același scoo. a fost expe
rimentată. cu bune rezultate. într-o 
serie de COrfiplexe zootehnice, plan
ta Pestia Stratiotes. ale cărei 
efecte curative s-au dovedit a fi 
de mare eficacitate. Epurarea pe 
aeeâstă cale naturală a apelor 
prezintă însemnate avantaje eco
nomice și ecologice. (Stelian 
Cniper),

„Majoritatea problemelor cu care 
ne cohfruntâm de luni de zile si care 
au fost Prezentate Ih articolele apă
rute în ziarul «Scinteia» n-au fost 
rezolvate nici oină aCUlh". CU aceafr- 
tă opinie exprimată de inginerul 
Aurel Chifan. directorul întreprinde
rii de rulmenți din Suceava, au în
ceput investigațiile noastre ne sân- 
tier. Așadar, cu toate că, de mai 
multe ofi în acest an. „Scînteia" ă 
publicat articole critice despre lipsa 
de disciplina, frizînd chiar dezinte
resul cu care unii constructori și 
furnizori de utilaje tratează sarcinile 
încredințate si angajamentele luate 
fată de întreprinderea de rulmenți 
Suceava, lucrurile nu s-au îmbună
tățit. Dimpotrivă, așa. cum ne spu
nea directorul întreprinderii si cuta 
am putut constata „ne ,viu“ în in
vestigațiile făcute pe șantier, cu toa
te că termenul de 
punere în func
țiune a fost ree- 
șaionât, perspec
tive de finalizare 
a acestei investi
ții intr-un timp 
scurt nu se în
trezăresc.

în mod firesc, se nune întreba
rea : ce se întîmplă Pe șantier 1 De 
ce trenează atit de mult finali
zarea Unor lucrări 7 Așa cum arătam 
si în articolul Publicat în ziarul 
„Scintela" nr. 13 942. o problemă e- 
sentială ne acest șantier constă în 
racordarea unității iă rețeaua de gaz 
metan Si livrarea neîntirziătă a Uti
lajelor. Trebuie SPUS că această lu
crare este abrobată. Cu toate aces
tea. proiectantul, gruoa de proiectare 
Brașov a Institutului de cercetare- 
Prolectare petrol si gaze din Cîm- 
nina. nu se grăbește deloc. Dimpo
trivă. tergiversează nepermis de mult 
elaborarea detaliilor de execuție.

Apoi trebuie spus că întreprinde
rea de rulmenți din Suceava a fost 
concepută să lucreze după o tehno
logie total integrată. Aceasta înseam
nă ca la un capăt al uzinei sa intre 
materia primă iar la celălalt să iasă 
produsul finit. Numai că integrarea 
mai înseamnă si un alt lucru — e- 
senlial — Si anume Că rulmenții nu 
se vor putea produce deeît în mo
mentul in care toate capacitățile sint 
finalizate-

Dar care este stadiul actual ăl 
secțiilor de fabricație 7 Principalele 
obiective ale investiției sînt in faZă 
de finalizate. Mai exact, forja, strun- 
găria, tratamentele termice, monta
jul, sculăria, secția colivii, mecahic- 
șef si corpuri de rulare sînt gata. 
Sint hale ultramoderne, prevăzute 
să lucreze în mediul climatizat. 
Practic, această investiție adună 
laolaltă tot ce este mai rtou în do
meniul concepției, execuției și fa
bricației de rulmenți. Numai că. la 
o privire mai atentă, se poate obser-

Pe șantierul întreprinderii 
de rulmenți 
din Suceava

Cert este un lucru — aceste mari investiții din județele Teleorman șl 
Suceavă ar fi trebuit de mult să fie puse în funcțiune. Situația de pe 
șantiere, dar mâi ales lipsa utilajelor, demonstrează că punerea în func
țiune a acestor obiective la termenele re-reeșalonate este serios periclitată. 
Furnizorii de utilaje nu știu că trebuie âă-și organizeze activitatea îh 
funcție de cerințele pUse în fața tor de economia' națională ? Ori cred 
că planul de investiții trebuie să fie „adaptat" după film dictează inte
resele lor de moment 7 Fără îndoială, aceste întrebări au un singur răs
puns și furnizorii, fără excepție, trebuie să treacă de îndată la fapte, să 
livreze grabnic toate utilajele restante, ăstfel îneît noile capacități produ
cătoare de rulmenți să fie cît mâi repede puse în funcțiune.

Grupaj realizat de 
Cristian ANTONESCU 
Ghcorqhe IONITA

6 masă caldă și gustoasă la canti
nă întreprinderii este întotdeauna 
bine apreciată de muncitori. căci 
înseamnă un sprijin si un important 
serviciu la dispoziție, economie de 
timp, ore de masă respectate,, ali
mentație rațională, diversificată. 
Este rațiunea pentru care au fost 
înființate cantinele-restaurant. expe
riența funcționării lor arătihd că 
multe au rezultate foarte bUha. Se 
servesc meniuri Variate, la preturi 
din Cele mai convenabile (CU nouă, 
zece lei. uneori si mai puțirt), âyind, 
pe bună dreptate. o largă căuta
re. Firește că exemplele nume
roase de acest, fel. care confir
mă Utilitatea orgănizăril lbr. ar tre
bui să constituie pilde pentrU toate 
cantinele-restaurant, pentrU toate 
unitățile de consum colectiv din uni
tățile economice. Trebuie insă atătat 
că ih privința aCHvitătii unor can- 
tine-restauraht mai persistă îhcă 
unele deficiente, udele îșl des
fășoară activitatea la Uh nivel 
necorespUnZător. Fenomen strins 
legat de faptul că experiența 
cantinelor fruntașe . nU este ge
neralizată cU perseverentă șl hptă- 
rîre, practic unitățile fiind lăsate să 
se descurce fiecare cum Știe.

Iată, bunăoară, concluziile unei 
anchete be această iernă întreprinse 
în municipiul lași. Să pCBciZăm, ihcă 
de ia bun început. Că acolo Uhde 
s-au constatat deficiente, cauza nu 
eră Cîtusl de puțin de natură obiec
tivă. cantinele-restaurant în cauză 
dispunind, așa cum au tirtul să sub
linieze factorii de răspundere si să 
recunoască in cele din urmă si res
ponsabilii lor, de resursele necesare, 
de produsele trebuincioase. Problema 
eOnslă deci în modul cum sînt aces
tea folosite, valorificate, ceea cea re
ieșit și mai evident dih faptul că 
alțe cantine, disbunind de posibili
tăți de aprovizionare identice, reu
șesc să albă o activitate bine 
apreciată de muncitori.

Spiritul gospodăresc îhee- 
pe din... gospodăria-anexâ. 
Ne-am oprit. pentru început, la 
cantina întreprinderii dfe. mate
riale de construcții (LM.C.). Deși 
o unitate de mici proporții (dispu
ne de numai 80 de locuri la 
mese șl de cinei lucrători), cantina 
deține o experiență dih dare se bot 
inspiră multi, inclusiv responsabili 1 
unor mafi cahtine-restâufant. mult 
mai bine dotate, si care aparțin 
direct întreprinderii comerciale de 
stat pentru alimentație publică 
(I.C.S.A.P.). Așa se face că numărul 
celor ce serveșc masa aici este deătul 
de ridicât : circa 300 zilnif, in mai 
multe serii. De unde si eficiența 
economieo-financiară deosebită, în 
raport cu personalul si capacitatea, 
respectiv, a cheltuielilor de regie, 
mult mai mici decit ale altor can
tine. Abonații sînt nu numai de la

va că la o serie de instalații lucră
rile nu sint finalizate. La această 
dată halele sînt aproape gata. Asta 
inseafflhă că la Suceava, eurlpd, se 
pot produce rulmenții de care econo
mia are ătîta nevoie ! Nimic mai 
neadevărat. Perspectivă fabricării 
aici ă primilor rulmenți este foar
te. foarte indepărtată. Cauzele 7 Pe 
lingă situația semnalată se adaugă 
lipsa unor utilaje conducătoare pe 
care furnizorii nu numai că nu le-au 
livrat, dar, așa cum susțin cadrele 
de conducere cu care am discutat 
în timpul documentării, nici nlăcar 
nu le-au lansat în fabricație.

Să concretizăm și să vedem despre 
ce utilaje este vorba. De doi ani de 
zile, Combinatul de utilaj greu din 
Iași trebuia șă livreze întreprinderii 
de rulmenți Bîriad trei batiuri, fără 
de care execuția unor linii automate 

de forjare nu 
poate fi declan
șată. Deci în doi 
ani, după nenu
mărate angaja
mente și promi
siuni la diver
se comandamen
te, piesele tot hu

s-au executat I Ce se mai așteaptă 7 
Greu de înțeles, cu atit mai de 
neînțeles cu cit întreprinderea din 
Birlad a trimis muncitori și maiștri 
la Iași pentru a lucra efectiv lă 
aceste batiuri. Dat aceștia, în loc 
să fie ajutați, mai mult au fost 
încurcați.,. Cei măi grav este Că nici 
acum nu există perspectiva rezol
vării acestor probleme. Cert este că 
dacă lucrurile vor continua tot așa 
combinatul ieșean are toate șansele 
să devină deținătorul unui record 
în materie : doi ani de promisiuni și 
tergiversări. Restanțe însemnate are 
și întreprinderea „Independența" din 
Sibiu, care a livrat numai șapte 
cuptoare și linii pentru tratamentul 
termic primar, dâr și acestea incom
plete. Aceste furnituri reprezintă 
numai 10 la sută din utilajele co
mandate. Restul 7 Nici pînă aCurrt 
nu au fost lansate în execuție.

Probleme mai sîht și în te priveș
te asigurarea agregatelor de filtrat 
lichide tehnologice — furnizor 
I.M.U.C. București. Practic, deși aU 
fost livrate unele agregate pentru 
filtrat emulsie, acestea sînt incom
plete. La rîndul lor, specialiștii de 
la întreprinderea „1 Mai“ Ploiești șe 
pare că și-au confecționat o ștampi
lă pe care o aplică la solicitările re
petate ale beneficiarului răspunzînd 
permanent : ,.hu putem livra linia 
de forjat automat inele de rulmenți 
AMP 70 deoarece nu âm primit ba- 
tiul de 90 de tone de la întreprin
derea de mașini grele din Bucu
rești", lată însă fă, deși a primit 
bâtiul îhcă din luna iulie, instalația 
h-a ajuns încă la Suceava. Ce Oare 
se mai așteaptă 7

Î.M.C.. ci vin și de lâ unitățile Ve
cine. ..De ce această preferință 
i-am întrebat pe mâi multi munci
tori ce tocmai serviseră masa. „Aici, 
â sunat răspunsul, găsim Zilnic cihci, 
șase feluri — gustoase, consistente și 
ieftine".

Desigur, spiritul gospodăresc și 
priceperea bucătarului îsi au ponde
rea incontestabilă în reușita. activi
tății acestei unități. Dar trebuie să 
subliniem un lucru cu valoare de 
lege pentru buna activitate a Unită
ților cu acest profil : spiritul gospo
dăresc începe nu în bucătărie, ci cil 
tault înainte. Respectiv, cu modul iii 
care colectivul cantinei, sprijinit de 
conducerea întreprinderii, de comi

Cantine preferate... și altele ignorate. 
De unde provin deosebirile?

Raid-anchetă în municipiul lași
tetul sindical SC preocupă de asigu
rarea „bazei proprii" de preparate 
alimentare, in spiritul principiilor 
antoaprovizionării. Și. intr-adevăr, 
aici majoritatea produselor sînt fur
nizate de gosptidăria-ânexă a eanti- 
rtei, pe care micul Si priceputul său 
colectiv îsi găsește timp s-o îngri
jească. reușind astfej să asigure, la 
Un preț redus, cantitățile zilnice de 
came și legume necesare preparării 
meniurilor.

Semnificativă este și o altă expe
riență : schimbările in bltie, efortu
rile de îmbunătățire a activității, a 
calității si diversității meniurilor, 
întilnite la cantina-restaUrant a 
combinatului de utilai gfeU (C.U.G.). 
Pînă hu de mult, această cantină 
era... una dintre cele mai puțin 
satisfăcătoare din cele patru Uni
tăți de acest fel ale I.C.SLA.R. 
Iași, reea ce condusese lâ ne
încrederea muncitorilor, lă scăde
rea humărtilui de abonați. Astfel 
că unitatea era totdeauna în de
ficit. deși responsabilii acesteia re
curgeau la „soluția" organizării de 
nunți și „mese tovărășești", pentru 
realizarea pianului. în schimbul a- 
cestei soluții de expedient, prin 
care se încerca să se acopere neîm- 
plinirea misiunii încredințate, oame
nilor muncii ii se SefVeăU explicații: 
„mai mUlt și mâi bine nu se .poate"; 
Cînd, de fapt., se putea — cum se 
dovedește acum — fără alte modifi
cări, decit schimbarea „responsabili
lor" de atunci, incompetenți și in* 
corecți.

Cum s-a ajuns, în mod concret, la

Din noua arhitectură a municipiului Roman Foto Agerpres (Mihai Alexc)

Cum sint pregătite trenurile pentru iarnă ?
Ca in fiecare ah, în această pe

rioadă, principalul sistem circulator 
al țării — căile ferate se află in plin 
proces de pregătire pentru anotim
pul rece, astfel ihcît intemperiile să 
nu afecteze mersul trenurilor, să se 
asigure condiții buhe efe călătorie 
celor care se deplasează Cu aceste 
mijloace de transport. Care este așa- 
dar stadiul acestor pregătiri 7

Revizia de vagoane București-Gr|- 
vița — cea mai mare unitate, de 
acest fel din țară — este locul de 
compunere si pornire al tuturor tre» 
nurilor internaționale, rapide si ăc- 
relerate. precum și al personalelor de 
lung parcurs. Din convorbirea Cu 
șeful Unității aflăm că 81 ia sută 
din parcul de vagoane a trecut prin 
„filtrul" exigent al verificărilor si 
reparațiilor, urmind, ca. Pînă la sfir- 
șitul lunii, să se încheie această im
portantă operație. Fiecare vagon de 
călători a fost supus Unei atente Ve
rificări a stării instalațiilor de în
călzire și de iluminat, a conductelor 
de apă. precum și a etanșeității uși
lor laterale și de comunicare între 
vagoane. a ferestrelor. Au fost 
făcute reparațiile necesare, s-au în* 
locuit instalațiile defecte.

în țâfă există 25 asemenea Centre, 
circa 3—4 pe fiecare regională de 
cale ferată. Și în toate se lucrează. 
Cu grijă, la pregătirea parcului de 
vagoane pentru anotimpul rece. 
Astfel, în prezent, aproximativ 70 la 
sută din totalul vagoanelor de călă* 
tori este gata spre a intîmpina iar
ba. Practic, mâl sint de reViZUit va
goanele care au circulat pe trenurile 
internaționale pentru Litorăl. Lă di
recția de rfesort dih MiniSteriil 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
sîntem informați că s-au luat o se
rie de măsuri cu caracter organiza
toric. menite să asigure efectUarfea 
lucrărilor în Cele mal buhe condiții. 
Ca și promptitudinea necesară : s-au 
constituit echipe de intervenție spe
ciale. în principalele stații C.E.H.. 
care Să înlăture „din mers" deficien
țele semnalate în funcționarea dife
ritelor instalații : cu prilejul elibe
rării autorizațiilor de călătorie către 
stâtii. deoourl. CeViZii. Comisii âle 
regionalelor vor face. încenihd cu 
1 Octombrie, o noUă verificare a stă
rii Vagoanelor de călători. De reți
nut și faptul că. spre deosebire de 
anii trecuți. s-a pus un accent mai 
mare pe asigurarea unei funcționări 
de durată : au fost înlocuite piesele 
și subănsamblele ce nu întruneau 
conditide cerute de o exploatare în 
condițiile lerhil : pentru eliminarea 
înghețării abâi in Conducte S-âU pro
curat cantități suficiente de soluție 
antigel ; circa 50 la sută din Va
goanele de dormit au fost dotate cu 

redresarea acestei cârttiiîe 7 Respon
sabilul unității he lămurește succint: 
„Pentru a atrage cit mai rtiulți abo
nați, căci ei sînt baza bunei funcțio
nări a oricărei canting ăm diversi
ficat și îmbunătățit mult meniurile". 
Fapt confirmat și de muncitorii în
trebați : „Acum alegem meniul dubă 
pteferinte Si gust". Calitatea servi
ciilor actuale este rezultatul efor
turilor de ordin orgâhiZătoriC; de ih- 
tronare â disciplinei in fîndUl per
sonalului — dar. in mod deosebit, 
al atenției acordate cultivării iotului 
gospodăriel-anexă, de Unde s-a obți
nut o producție bună de legume, 
precum si creșterii unor efectivă 
sporite de ânimale. „Sigur că nu este 

prea ușor, ne «punea noul responsa
bil al cantinei, loan Ardeleanu. Mult 
mai cbmod este să mergi în piață sau 
la depozit și .să te întorci cu Oe găsești, 
fără să îți bați capul. Numai că 
atunci consumatorii renunță în scUti 
timp la serviciile cantinei":

Și totuși, de ce sîht ocoli* 
te unele cantine-restaurant? 
Aspectele consemnate in cantina- 
restaurant a cbmbinatului de Uti
laj greu constituie insă, dih pă
cate. o experiehță ihcă negene
ralizată între unitățile de acest 
fel ale I.C.SJă.P. în celelalte 
pfedomihă încă acea comoditate 
păgubitoare, ă aprovizionării „de 
pe piață", concomitent cu alte ano
malii și neajunsuri, re constituie 
principala explicație că, pe ahsam- 
blu, cele patru than cantine-restaU- 
rant ale I.C.S.A.P. Iași, organizate 
in patru mari unități ecotioniice. șlnt 
destui de puțin solicitate (numărul 
abonaților este Ih total doar ceva 
peste o mie). MUlt prea teHlh. atit 
în raport cU posibilitățile cantinelor 
respective, cit. mai ales, cu miile de 
angajați ai acestor unități economice.

...Iată cantina întreprinderii „Teh- 
noton". Pe dinafară — o clădire fru
moasă. noUă de altfel ; spațioasă și 
în inferior. cU o rhîe cihci sute de 
locuri la mese (cinci sUte pe serie), 
CU 0 bucătărie bine utilată, capabilă 
să servească in plus și cîteva micro- 
cantine. Dar in momentul de față 
nu funcționează... nici una, nici la 
această întreprindere, nici la cele 

noi instalații oroprii do încălzire, fa
bricate Jâ I.M.M.R. „Grivița roșie", 
Urmind ca. treptat, dotarea cu astfel 
de Instalații să se extindă la un nu
măr cit mâl mare de vagoane de 
dormit și restaurant.

Pentru a evita dificultățile Întîm- 
pihate, in anii trecuți. în alimenta
rea cu apă și salubrizarea vagoane
lor. datorate înghețului apei. Re
gională C.E.R. București a luat o 
măsură pe Cit de simplă p$ atit dj 
eficientă : stației București-Grivlțd 
i s-au repartizat trei locomotive cu

Pe teme de sezon

aburi scoase din uz care furnizează 
agentul termic necesar Încălzirii 
apei. Tot aici, cu mijloace proprii, 
a foSt instalată o pompă care reclr- 
cuiă apa. împiedicind-o să înghețe, 
în felul acesta, indiferent de tempe
ratura exterioară, vagoanele vor pu
tea fi curățate și salubrizate.

Pentru călători, foarte important 
este ca. în lunile reci de toamnă si 
iarnă. în oombartithente să fie cald, 
iar instalațiile de iluminat să func
ționeze in cefe mai buhe condiții. 
Deoarece in anii trecuți au fost nu
meroase sesizările privitoare la 
proasta funcționare (sau chiaf tte- 
funcționarea) acestor instalații, s-au 
făcut eforturi pentru a se evita asO- 
taeheâ neajunsuri. Rezultatul aces
tora este, din păcate, sub ăștentări. 
Principalii „Vinovati" de aceste ca
rențe, care fac neplăcută o călătorie 
cu trenul pe timp friguros, sint acu
mulatorii care asigură atit lumina, 
cit și căldura în vagoane. Dat fiind 
Că nici ih anii trectîți nu s-au pri
mit cantitățile solicitate de lă fur
nizor — întreprinderea „Acumulato-

Administrația de stat Loto*Pronosport Informează:
Este bine Cunoscut că LOTO 2 se 

înscrie printre tragerile care. în 
mod fonfitant. Oferă mari posibili
tăți de valorificare a șanselor, mai 
ales dacă se ane în vedere și per- 
snectiva că se ciștigâ $1 numai eu 
2 numere. Cu atît mai atractivă și 
avantajoasă se anunță a fi o 
TRAGERE EXCEPȚIONALA
LOTO 2. de felul relei programate 
duminică. 4 octombrie 1987. Se VOr 
efectua 4 extrageri în două faze.

din apropiere, cUm se prevăzuse ini
țial. Mai mult, nu sînt ocupate nici 
măcar toate locurile de - ia „cantina 
mate".

In ziua documentării noastre ser
viseră masa doar numai 250 de mun
citori. „E sîmbătă" — încearcă o 
primă justificare responsabilul Ni- 
colae Grlgoriță. Explicația hU tre
buie însă căutată în calendar — nici 
în ziua precedentă nu fuseseră mai 
mhlți — Ci în„. avizierul de meniuri, 
care , etala în zilele respective, ca șl 
îh aitele ale săptămînli. o singufă 
variantă de rhenîu. Deși, după cum 
au recunoscut, mâi întîi responsabi
lul și apoi și directorul I.C.S.A.P.. 
existau produce din care să prepare,

Zilhic, chiar Ș'i trei sau patru felUri 
de meniuri. Și — adăugăm hoi — 
ar fi existat Și mal mulie, dacă s-ar 
II dat atenția cuvenită suprafeței de 
tereh din Cadrul ’ gospotlariei-ancxă 
ce ă rămas aiitil âcesia practic he- 
culțivată. Situație pe câfe âîft regă- 
șit-b și la cantina-restaurant a îii- 
treprinderH de antibiotice, unde to
tul respectiv a fost pur și silnplu.„ 
uitat. Șl atuhei se naște întrebarea : 
de unde să existe suficientă Varieta
te de produse dacă terenurile și baza 
proprie sint neglijate 7

Realitatea este că lipsa de preo
cupare pentru diversitatea și calita
tea meniurilor, în general, consti
tuie prima și cea mai înseninată 
cauză pentru Căre Sînt ocolite Uhele 
Cantihe-restaurânt. Care, așa cUm 
recunoștea directorul I.C.S.A.P., 
Hmilian Rusu. este imputabilă, în 
prjmul rînd. responsabililor canti
nelor in cauză. Dar și forului tor tu
telar. respectiv conducerii I.C.S.A.P., 
căre arfe obligățiâ de Q cbntroia șl 
îndrumă activitatea âcestor Uhitățl 
în mod exigent și sistematic.

Preocuparea pentru soar
ta producției implică și gri
ja pentru bunul mers al can- 
tinei ra‘dul întreprins prin ftiâi 
multe cantine-restâUrâht dih mu
nicipiul Iași a reieșit și un alt 
aspect : insuficienta preocupare » 
conducerilor unităților respective, a 
consiliilor oamenilor muncit și or

cul" din București — s-a„. acumu
lat Un necesar de 18 500 bucăți, ce 
ar asigura înzestrarea tuturor va
goanelor. inclusiv a acelora care au 
circulat neiluminate și neîncălzite. 
Au fost acceptați, prin contract, doar 
8 259 de acumulatori. Chiar dăcâ-i' 
piinem la socoteală și pe cei recon
diționați în atelierele proprii. tot 
cămine un important gol ce se va 
repercuta negativ în condițiile de 
Călătorie. îndeosebi in trenurile per
sonate și în cursele de navetiști.

Oh acumulator de tipul celor fo
losiți de căile ferate are o durată de 
doi ani șt jumătate. Datorită folo
sirii lor gospodărești, Viata le este 
serios prelungită, de fapt, dublată. 
Totuși. înlocuirea devine, la un mo
ment dat, iminentă. Iată de ce am 
dorit Să aflăm Căre este cauza cro- 
Hicizării lipsei de acumulatori pen
tru vagoane. Directorul Întreprinde
rii producătoare afirmă că are ca
pacitate pentru acoperirea Integra
lă a cererii beneficiarilor săi de ta 
calea ferată. Cu o Condiție I să pri
mească materialele necesare de la 
furnizorii săi.

Vechea poveste in Care colabora
rea dintre unități este caracterizată 
dă o lungă Serie de „dăcă". serie ce 
nu se încheie cu acumulatorii. Pen
tru că nici furnizorii de tuburi fluo
rescente necesare iluminării com
partimentelor nu 3*ăU angâlat. să 
liVrfeze deCît 10 la sută din Cit ar 
trebui (producător „RomlUX" Tîrgo- 
viște) ; cu Întreprinderea de vagoa
ne Arad s-au contractat 1 500 ra
corduri de aburi intre vagoane, dar 
au fost primiți doar.., 50.

Iată ctteva din problemete ce*$l 
așteaptă o grabnică rezolvare, pen
tru ca operațiunea de pregătire a 
parcului de vagoane de călători să 
poată fi. cu adevărat. încheiată. îna
inte că Iarnă să să instaleze.

Rodica SERBAM

cu un total de 22 de numere, cU 
posibilitatea de a se Cîștiga și eu 2 
numere dih 5 și, fespeetlv. 6 ale 
uhei extrageri. în ceea re privește 
câștigurile, se remarcă autoturisme
le „Dacia i 300“ și excursiile peste 
hotate. alături de importante sume 
de bani, do valori fixe și variabile. 
Cu mențiunea Că biletele de 25 de 
lei Participă la toate extragerile, 
este de rețihdt Că terntenUl-lirnită 
pînă la care se pot juca numerele 
favorite este sîmbătă, 3 octombrie.

ganelor de sindicat pentru felul in 
care iși desfășoară activitatea canti
nele lor. Preluarea acestora de că
tre întreprinderea de alimentație 
pUblîcă hu exclude, ci dimpotrivă 
presupune întărirea controlului ; în 
interesul muheitorilor și. in ultimă 
ahaliZă, îrt interesul bunei desfășu
rări a procesului de producție. îm
bunătățirii condițiilor de muncă și 
viață in unitate. Or, la întreprinde
rea „TfehnOton". comitetul sindical 
se mulțumise să cohstate Că „acti
vitatea cantinei lasă mUlt de dorit" 
— sub țoale aspectele, inclusiv ser
viciul și curățenia — în timp Ce lâ 
întreprinderea de ahtfbiottee direc
torul aprecia că „intr-adevăr, lucră
rile de renovare sâ desfășoară cu 
prea multă încetineală". Lipsă de 
inițiativă și de interes am întîlhit și 
lă combinatul de Utilaj greu, unde 
persistă o serie de deficiențe gospo- 
dărești-administrative (instalații de
fecte, anexe nereparate etc).

Organele amintite au, CUm bine se 
știe, și îndatoriri în privința distri
buirii hranei în micrbcantinele din 
secții, însă unii, deși cunosc bine 
importanța microcăntinelor pentru 
servirea promptă în apropierea locu
rilor de thUncă, HU sfe achită nici 
măcar de această elâmentafă obli
gație. „La întreprinderea de trico
taje „Moldova", ne spuneau mai 
multi muncitori, dintr-un motiv sau 
âitui, masâ ajunge taerfeu în întîr- 
ziere".

Indiscutabil, persistența acestor a- 
nomalli organizatorice este legată. 
In majoritatea unităților cuprinse 
îh raidul nostru, de existența 
tantoniatică a eorttitcteior de can
tină, de nesocotirea atribuțiilor 
ce le revin. Ceea ce conduce la 
consecințe șl mai vizibile în cazul 
căHtinelOr-restâuCaht cU „dublă șu- 
bordonăre". Uhde — pe iîhgă cele
lalte obligații — comitetele de canti
nă trebuie să informeze operativ 
asupra problemelor apărute atit con
ducerea unității economice, cit si pe 
eea a întreprinderii de alimentație 
publică.

In buna funcționare a cantinelor 
este hbcesâr să aibă un rol mult mai 
activ și controlul muncitoresc. Or, 
pînă anul acesta, cele patru canti- 
nfe-restaurant dih matile unități e- 
Cohomice. la care ne-âm referit in 
anchetă nbastfă. hiCi măcâr nu fu
seseră cuprinse in raia dd activitate 
a echipelor de contrei al Oamenilor 
muncii. Cît privește organele de con
trol Specializat — de la cel comer
cial și sanitar la cel financiar — 
este necesar să facă verificări siste
matice, PXIgOnte, șl hU formale. Pen
tru Că în toate aceste unități, cu o 
atit de mare însemnătate socială, să 
se întroneze ordinea, disciplina, spi
ritul de responsabilitate și buha 
gospodărire.

Ion MARIN
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Ne mai despart puține zile de începutul lunii octombrie și 
în agricultură a mai rămas de efectuat un mare volum de lu
crări. Datorită timpului înaintat, cit și instabilității vremii din 
această perioadă, între prioritățile înscrise pe agenda de lucru 
a oamenilor muncii de pe ogoare, stringerea grabnică și fără 
pierderi a întregii producții la culturile de toamnă, depozitarea 
acesteia in cele mai bune condiții-și livrarea' în totalitate a,can
tităților de produse contractate la fondul de stat au acum un 
caracter de maximă urgență. Este tocmai ceea ce s-a subliniat 
pe larg în Consfătuirea pe probleme de agricultură de la înce
putul acestei luni, in cadrul căreia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta că sarcina cea mai 
importantă ce revine oamenilor muncii de pe ogoare, tuturor 
locuitorilor de la sate este de a realiza în acest an. sub con
ducerea directă a organelor și organizațiilor de partid, prin 
mobilizarea exemplară a forțelor de care dispun, cea mai 
scurtă campanie de recoltare a culturilor de toamnă. Aceasta 
reprezintă condiția de bază ca roadele muncii de un an de 
zile, piinea. intr-un sens mai larg, a întregii țări să fie

strinsă în totalitate, evitindu-se cu desăvîrșire pierderile de 
producție.

Care sînt rezultatele de pină acum pe frontul recoltării 7 
Redăm succint stadiul principalelor lucrări în seara zilei de 28 
septembrie, după datele înregistrate la Ministerul Agriculturii.

PORUMBUL a fost cules, de pe 44 la sută din suprafețele 
cultivate. Producția a mai rămas de strins de pe 1,1 milioane 
hectare.

SOIA a fost adunată de pe 74 la sută din terenurile ocu
pate cu această plantă. Au mai rămas de recoltat 90 000 hectare.

SFECLA DE ZAHAR a fost recoltată de pe 28 la sută din 
prevederi. In continuare mai este de strins producția de pe 
182 000 hectare.

CARTOFII DE TOAMNA au fost strînși de pe 83 la sută 
din suprafețele cultivate. Mai sînt de recoltat 24 000 hectare 
cu cartofi.

Această sumară analiză a stadiului principalelor lucrări evi
dențiază ca o concluzie majoră că pentru etapa următoare a 
mai rămas de efectuat încă uri mare volum de muncă, ceea ce 
impune pretutindeni o și mai puternică mobilizare a forțelor

umane, o și mai intensă utilizare a mijloacelor mecanice din 
agricultură pentru a se asigura stringerea și punerea la adă
post în timpul cel mai scurt a intregii recolte de toamnă. 
Această cerință este accentuată și mai mult de evoluția vremii. 
După cum rezultă din prognoza Institutului de meteorologie și 
hidrologie, scăderea temperaturii aerului. însoțită de un front 
de ploi, oe au cuprins majoritatea zonelor țării, sînt fenomene 
specifice toamnei, ce vor caracteriza, cu mici modificări, evoluția 
vremii și în perioada următoare. în aceste condiții apare și mai 
mult necesitatea accelerării la maximum a ritmului recoltării., 
astfel incit stringerea și depozitarea producției să se încheie 
în fiecare unitate agricolă și în flecare județ intr-un timp cit 
mai scurt. Și trebuie spus că agricultura noastră în ansamblu 
și fiecare unitate agricolă in parte dispun de forțele necesare 
— umane și mecanice — pentru a asigură încheierea grabnică 
a recoltării Ia toate, culturile. Evident, hotărîtor în acest sens 
este ca peste tot. printr-o susținută muncă politică și organi
zatorică, organele și organizațiile de partid de la sate, con
siliile populare, consiliile agroindustriale și conducerile unită
ților agricole să asigure mobilizarea largă și participarea res

ponsabilă la munca in cimp a tuturor forțelor din agricultură, 
a tuturor locuitorilor de la sate, creînd condiții pentru des
fășurarea intregii activități într-un climat de ordine și disci
plină terme.

Exemplul județelor fruntașe — Olt,' sectorul agricol Ilfov. 
Arad'. Mehedinți, Argeș. Gorj, Vrancea, Galați. Bacău și Riși 
la recoltarea porumbului. Giurgiu. Timiș, Mehedinți Argeș. 
Dîmbovița. Sălaj, Alba. Mureș. Olt. Prahova, Dolj și Constanța 
la recoltarea soiei. Bacău. Buzău, sectorul agricol Ilfov. Ialo 
mița. Olt, Giurgiu. Dîmbovița și Vaslui la recoltarea sfeclei de 
zahăr — dovedește că prin organizare temeinică și participare 
amplă a forțelor., ritmul recoltării poate fi mult intensificat la 
toate culturile.

Buna desfășurare a lucrărilor reclamă cu insistentă ca in 
fiecare unitate agricolă să se asigure repartizarea rațională a 
forțelor pe toate fazele recoltării, astfel incit culesul, trans
portul și depozitarea producției să se facă în același timp, fără 
decalaje. Și aceasta. întrucît recoltarea nu poate, fi considerată 
încheiată decît atunci c'nd toată producția a fost luată din 
cimp și pusă la adăpost. Cum se îndeplinesc aceste cerințe 7

CULESUL
Urgentați culesul porumbului !

— in procente —

Suprafața
Județul recoltată

Tulcea 40
Prahova 37
Bihor 36
Botoșani 30
Satu Mare 28
Caraș-Severin 27
Mureș 25
Neamț 23 •
Maramureș 22
Sălaj 16
Sibiu 14
Bistrita-Năsăud 11
Cluj 6

Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă 
că în seara zilei de 28 septembrie porumbul a fost recoltat 
de pe 44 la sută din suprafețele cultivate. Dacă într-un nu
măr de județe realizările sînt superioare mediei pe țară, iată 
însă că, după cum reiese din tabelul alăturat, in multe 
alte județe rezultatele se situează sub media pe ansamblu, 
în unele județe chiar cu foarte mult. Mai trebuie notat că 
în județele Brașov, Covasna și Harghita culesul nici nu a 
început. Acum, cînd în toate zonele țării lanurile de porumb 
ou ajuns la maturitate, diferențele mari ce există intre județe 
la cules evidențiază în fapt diferențele existente în organi
zarea activității, în mobilizarea și concentrarea forțelor la 
această lucrare prioritară.

Ținînd seama de timpul înaintat și de suprafața încă mare 
ocupată cu porumb, rezultă că pentru etapă următoare prin- 
cipalele forțe din agricultură trebuie concentrate cu precă
dere la culesul, transportul și depozitarea porumbului. în 
organizarea întregii activități, in fiecare unitate agricolă tre
buie să se pornească de la cerința de a se asigura forțele 
necesare — umane și mecanice — astfel incit, din momentul 
declanșării, recoltarea porumbului să nu dureze mai mult de 
20 de zile. Pentru aceasta, in raport cu suprafețele ce mai 
sînt de recoltat, vitezele zilnice de lucru trebuie recalculate, 
creîndu-se toate condițiile pentru realizarea și depășirea lor, 
numai pe această cale fiind posibilă recuperarea întîrzieri- 
lor și încheierea lucrărilor în perioadele de timp stabilite.

doll Acțiuni și inițiative pentru
creșterea ritmului de lucru

în Dolj, biroul și secretaria
tul comitetului județean de 
partid au inițiat din vreme 
programe judicios fundamen
tate, cu termene și responsabi
lități concrete, menite să deter
mine stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, livrarea cu 
prioritate a cantităților de pro
duse destinate fondului central 
al statului. Rezultatele de pină 
acum la strînsul recoltei pro
bează că s-a luat o opțiune de
cisivă pentru a încheia această 
lucrare cu cel puțin 15 zile mai 
devreme față de anii trecuți. 
De altfel, pină aseară porumbul 
a, fost recoltat de pe 63 400 hec
tare, reprezentînd 55 la sută 
din suprafața cultivată. în 
C.U.A.S.C. Șimnic, datorită 
muncii bine organizate, spri
jinului acordat de numeroși 
lucrători din întreprinderi și 
instituții din municipiul Craio
va, recoltarea porumbului de 
pe întreaga suprafață de 3 118 
hectare s-a încheiat de mai 
mult de o săptămînă. De ase
menea. stadiul recoltării po
rumbului este avansat in consi
liile Filiași, Calafat, Brato- 
voești. Poiana Mare și Dăbu- 
leni.

Pretutindeni. înainte de înce
perea recoltării. solele sint 
date în primire pe bază de pro- 
ces-verbal comisiilor de recol
tare. in care se menționează 
producția ce trebuie obținută, 
data cind trebuie terminată lu
crarea, obligativitatea transport 
tării operative, pină la ultimul 
bob. a intregii producții. In toa
te unitățile se lucrează grupat, 
interzicindu-se dispersarea for
ței de muncă și aruncarea po
rumbului in grămezi mici pe 
teren. Așa cum s-a constatai la 
cooperativele agricole din Ple- 
nița. Cetate. Unirea, Fîntina 
Banului. Moțăței, Maglavit, 
Perișor ș.a., numai după ce se 
finisează strînsul total al pro

ducției, transportul acesteia, 
tăiatul cocenilor și eliberarea 
terenului se trece la recoltarea 
solelor următoare. Zilnic se 
face recepția fiecărei sole re
coltate, atît manual, cit și meca
nic. urmărindu-se evitarea cu 
desăvîrșire a celor mai mici 
pierderi.

Unele consilii agroindustriale 
— Murgași, Zănoaga. Amărăști, 
Birca, Perișor — au făcut obiec
tul unor analize deosebit de 
concrete și exigente in coman
damentul ' județean, prilej cu 
care s-au stabilit măsurile ce 
se impun, sprijinul ce trebuie

acordat pentru intensificarea 
lucrărilor de stringere a recol
tei. astfel incit vitezele prevă
zute să fie pretutindeni reali
zate. în vederea asigurării unui 
sprijin permanent și eficient, 
instituirii și exercitării unui 
control exigent — sublinia to
varășul Radu Zezeanu, secretar 
al comitetului județean de 
partid — biroul și imputernici- 
ții comitetului județean, comi
tetul executiv al consiliului 
popular județean, activiștii de 
partid și de stat și-au deplasat 
centrul de greutate al activi
tății în consiliile agroindustria
le și în unitățile agricole, urmă
rind la fata locului, cu exigen
ță și răspundere cum se reali
zează programele elaborate, 
cum se înfăptuiesc sarcinile 
stabilite.

Aurel FRÎG1O1U

mure?: Amplă
mobilizare a sătenilor

In unitățile agricole din ju
dețul Mureș, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, s-a asigu
rat o amplă mobilizare a 
cooperatorilor, mecanizatorilor 
si altor locuitori ai satelor la 
recoltarea, transportul și livra
rea porumbului la fondul de 
stat.

In numeroase unități agrico
le din județ, unde consiliile de

conducere au mobilizat la cu- 
lps un mane număr de oa
meni, rezultatele sînt pe mă
sură. Bunăoară. în cele din 
consiliul agroindustrial Tîrgu 
Mures recolta a fost strînsă pe 
primele 1 000 hectare din cele 
3 711 hectare cultivate, iar in 
unele cooperative agricole — 
Mureșeni. Nazna. Sîntana. Vă
lenii. Pănet — suprafața recol

tată a ajuns la mai bine de 60 
la sută din cea cultivată. 
„Ne-am organizat munca în 
asa fel îneît aproape tot ce re
coltăm într-o zi. în. aceeași zi 
să ajungă la bazele de recep
ție" ■— ne spune Vasile Almă- 
șan. inginerul-șef al cons'liului 
agroindustrial. Acest lucru poa
te fi realizat si pentru că. după 
cite am constatat. la cules 
participă mii de cooperatori, 
muncitori si elevi, iar la_ trans
portul porumbului din cîmp se 
folosesc 236 atelaje proprii și 
alte zeci de atelaje închiriate 
din zona necoooerativizată. în- 
trucit se asigură destui oameni 
la încărcat iar distanta medie 
a fiecărei unităti agricole, fată 
de centrele de preluare nu de
pășește in mei'e 12 km- 
efectuează 3—4 transporturi
pe zi.

Cu răspundere se acționează 
la culesul si transportul po
rumbului si în unitățile agricole 
din cons'Hile agroindustriale 
Sărmașu, Rîciu, Miercurea Ni- 
rajului. O mențiune specială i 
se cuvine cooperativei agricole 
Șăulia de Cîmpie, unde cei 400 
de cooperatori au cules manual, 
în numai cîteva zile, porumbul 
de oe 250 hectare din 500 culti
vate. Tovarășul Gheorghe 
Duma, președintele cooperativei 
agricole, ne spune că deși s-a 
cules doar 50 la sută din supra
fața cultivată, s-au livrat la 
fondul de stat aproape 1000 
tone porumb — peste 50 >a sută 
din cantitatea contractată.

In unele consilii • agroindus
triale, deși culesul porumbului 
decurge în condiții bune, trans
portul si livrarea la fondul de 
stat sînt incă întîrziate. Iată un 
caz. Unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Luduș nu 
au livrat la data me-’tmnată. 
la fondul de stat, decît 500 tone 
porumb, adică cu ceva mai 
mult de jumătate decit coope
rativa agricolă Șăulia I întîr- 
zieri se înregistrează si în uni
tățile agricole din consiliile 
agroindustriale Sighișoara. Tîr- 
năveni. Reghin si altele.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

feri tuberculii de intemperii. S-a 
suplimentat unde a fost nevoie 
numărul mijloacelor de trans
port auto, s-a asigurat motori
na necesară, astfel ca transpor
tul să urmeze îndeaproape re
coltarea". Caracteristic pentru 
aceste zile este acțiunea res
ponsabilă plină de grijă gospo
dărească a fiecărui cooperator. 
Grămezile care rămîn in cîmp 
de la o zi la alta, silozurile ne
terminate sînt acoperite seara 
pentru a proteja cartofii împo
triva ploii și a brumei. Așa se 
procedează la unitățile consili
ului agroindustrial Sînmartin — 
respectiv la Sînmartin, Tusnad, 
Bancu, la cele din consiliile 
Lăzarea. și Cristuru Secuiesc. 
Se face însă simțită nevoia 
unei mai operative intervenții 
din partea conducerilor consi
liilor agroindustriale din Miercu- 
rea-Ciuc, Slncrăieni și Lupeni, 
atit în ce privește mobilizarea 
și organizarea pe cîmp a forței 
de muncă. c8t și la transportul 
cartofilor. De altfel, transportul 
Ia bazele de recepție trebuie 
intensificat mult, necesar fiind 
ca mijloacele auto să-și spo
rească numărul curselor pe zi. 
O trecere pe la baza de recepție 
din stația C.F.R. Ciceu ne-a 
convins că mijloacele de expe
diție a cartofilor la beneficiari 
sînt asigurate. „Azi — 29 sep
tembrie. n.n. — pină la ora 9 
dimineața am încărcat 4 vagoa
ne din cele 8 care sînt trase la 
rampă. în cursul zilei vom mai 
primi și altele. Sperăm ca și 
cartofii să ne sosească în canti
tăți suficiente pentru ca vagoa
nele să nu stea goale", ne spu
neau responsabilii bazei, Grigo- 
re Boicu și Ioan Oros.

Nicolae ȘANDRU
corespondentul „Scînteii"

ialomița. Cum se pot
face mai multe curse pe zi
în unitățile agricole din jude

țul Ialomița, zilnic se recoltează 
1 600—1 800 hectare cu porumb 
și 350—400 hectare cu sfeclă de 
zahăr. Pentru transportul ope
rativ al producției la bazele de 
recepție si fabricile de prelu-

fata locului. în cîteva din uni
tățile evidențiate. In primul 
rind. prin folosirea coșurilor din 
nuiele, cite 100 la fiecare echipă 
care culege manual, se asigură 
încărcarea operativă a mijloa- 
oelor de Transport. în mai puțin

crane, comandamentul județean 
pentru agricultură a stabilit la 
nivelul fiecărei unităti progra
me concrete. în funcție de pro
ducția care se strînge zilnic, și 
mijloacele necesare depozitării 
ei. In unitățile unde mijloacele 
proprii de transport, si atelajele 
sînt folosite gospodărește, can
titățile de porumb cules și exis
tent în cîmp sînt reduse. Așa 
se întîmplă la cooperativele a- 
gricole din Grindu. Gîrbovi. 
Gheorghe Doja. Munteni-Buzău, 
Ciocârlia. Miloșești și Smirna, 
unde mijloacele auto realizează 
trei transporturi pe zi. iar că
ruțele două și chiar trei dru
muri. Secretul corelării recoltă
rii cu transportul l-am aflat la

de o jumătate de oră, un cu
plu de remorci cu inăltătoare 
este încărcat cu aproape 10 tone 
știuleți. Acolo unde se încarcă 
direct din grămezi în remorci, 
ceea ce echivalează cu a humăra 
știuletii. pe lingă faptul că e- 
fortul este mult mai mate, pro
ductivitatea scade substantial, 
încărcarea unui cuplu de re
morci necesitînd chiar mai mult 
de o oră. Așa se proceda la 
C.A.P. din Bocănești. Sinești și 
Alexeni. unde camioanele și 
tractoarele realizează doar două 
drumuri pe zi.

Pentru a se asigura transpor
tul mai rapid, al producției din 
cimp ar trebui ca organele care 
au sarcina să asigure aprovizio

narea cu carburanți să dove
dească mai multă operativitate 
pentru ca aceasta să se facă in 
mod ritmic cu cantitățile nece
sare de motorină și pentru mij
loacele proprii ale unităților a- 
grioole. Autocamioanele si trac
toarele rutiere din cooperativele 
agricole. cînd au combustibil, 
realizează cite 4 drumuri pe zi. 
Conducătorii, auto pleacă la 
cimp o dată cu cooperatorii, de 
la 6 dimineața, și se întorc de la 
bazele de recepție cînd se în
tunecă. De altfel, comparînd 
realizările mijloacelor proprii 
ale unităților agricole cu ale ce
lor închiriate, diferența este 
de un drum pe zi făcut în plus 
de primele., Un asemenea trans
port se materializează pe an
samblul județului în cel puțin 
6 000 tone de produse depozitate 
în plus.

Pentru respectarea graficelor 
de livrare a sfeclei de zahăr, 
grafice încheiate intre unitățile 
producătoare și fabricile de za
hăr din Urzice ni și' Tăndărei, 
problema cea mai importantă o 
constituie tot folosirea judicioa
să a mijloacelor de transport. 
Iar aceasta depinde de făptui ca 
în' momentul cînd mijlocul de 
transport sosește in cimp să 
existe suficientă sfeclă recoltată 
și decoletată și forța necesară 
pentru încărcat. ; în unitățile 
unde după decoletare rădăcinile 
sînt puse in coșriri și -nu se mai 
numără., în 20 minute. 10 tone 
sint încărcate și mijlocul de 
transport regizează cel puțin 
trei drumuri intr-o zi. în unități 
cum sînt cooperativele agricole 
din Grindu și. Gîrbovi. unde 
mijloacele de transport sînt în
cărcate de seara, iar-la ora 7 
dimineața ajung dn fabrică, se 
realizează 7 curse în două zile. 
Totul depinde de ‘organizare I

Mihai VISOIU
corespondentul „Scînteii"

DEPOZITAREA
Decalaje ce trebuie grabnic înlăturate !

Cantitatea de sfeclă de zahăr
Județul recoltată și aflată pe cîmp 

— în tone —

Botoșani 32 000
Mureș 25 000
Dolj 15 000
Arad 14 000
Brașov 12 000
Neomt 10 000
Timiș 9 000
Buzău 7 000
Brăila 7 000
Cluj 6 000
Olt 6 000

Punctul final ai lucrărilor de recoltare și transport îl con
stituie depozitarea și livrarea produselor contractate la fon
dul de stat și la fabricile prelucrătoare. i»deplinirea exem
plară a obligațiilor contractuale privind livrarea cantităților 
prevăzute de porumb și alte produse ce se recoltează in 
această perioadă constituie o îndatorire esențială a unități
lor agricole, a tuturor locuitorilor de la sate, in aceste zile, 
unitățile agricole din numeroase județe - Olt, Timiș, Ialo
mița, Giurgiu, Constanța, Dolj, Teleorman și sectorul agricol 
Ilfov - făcînd dovada acestei mari răspunderi, au livrat la 
fondul de stat cantități opreciobile de porumb. Organele 
județene de partid, consiliile populare , și organele de spe
cialitate au datoria să sprijine acțiunea de livrare a produ
selor la fondul de stat.

O atenție deosebită trebuie acordată livrării sfeclei ‘de 
zahăr atît fabricilor prelucrătoare, cît și bazelor de recep
ție ale acestora. Or, potrivit datelor furnizate de Centrala 
zahărului, între cantitățile de sfeclă recoltate și cele 
transportate din cîmp există un decalaj apreciabil, care în
sumează 210 000 tone. Așa cum rezultă și din tabelul alătu
rat, cele mai mari cantități recoltate și depozitate în cîmp 
se înregistrează in unitățile agricole din unele județe mari 
cultivatoare de sfeclă de zahăr.

boto?anl Măsuri necesare 
pentru corelarea tuturor 

operațiunilor

Cu ce eficiență sînt folosite mijloacele de transport

Județul
Numărul de curse 
efectuate în ziua 
de 28 septembrie

Brasov 3,7
Tulcea 3,5
Prahova 3,3
Constanța 3,2
Mures 3
Arad 3
Alba 3
Argeș 2
lași 2
Galați 2
Covasna 1,9
Sălaj 1,5
Harghita 1,4

După cum rezultă din analiza activității unităților de 
transporturi pentru agricultură, în ziua de 28 septembrie pe 
ansamblu, capacitățile solicitate au fost asigurate in totali
tate. Fac excepție județele Mehedinți, unde parcul pus la 
dispoziție pentru, transportul producției din cîmp a fost asi
gurat în proporție de numai 76,6 la sută, Vaslui — 89,1 la 
sută și Călărași - 89,8 la sută. Un alt aspect care se des
prinde din tabelul alăturat îl constituie diferențele mari 
înregistrate în aceeași zi în ce privește utilizarea cu maximum 
de randament a parcului auto existent, ceea ce are conse
cințe negative asupra costului transporturilor suportat de 
unitățile agricole.

Pentru desfășurarea ritmică a transportului producției din 
cîmp este necesar ca organele de specialitate să între
prindă de urgență următoarele măsuri :

— eliminarea staționărilor prin încărcarea și descărcarea 
producției cu cea mai mare operativitate ;

— respectarea strictă a programului de lucru ;
— încărcarea din seara precedentă a camioanelor și re

morcilor pentru a se efectua un transport în plus ;
— remedierea la timp a defecțiunilor tehnice ;
— asigurarea combustibilului. Din semnalele sosite la re

dacție rezultă că în unele județe camioanele și remorcile 
n-au fost folosite la capacitate deoarece nu se asigură la 
timp și in mod ritmic întreaga cantitate de carburanți pre
văzută pentru transportul producției.

HARGHITA: Cartofii
nu au ajuns incă pe rampe

In ultimele zile, deosebit de 
favorabile recoltării cartofilor, 
in toate unitățile agricole ale

județului s-a făcut simțită o 
largă mobilizare de forțe la 
munca in cimp. Astfel, in peri

oada 25—28 septembrie ritmul 
mediu zilnic a fost de peste 270 
hectare pe zi, ceea ce înseamnă 
Că în două-trei zile bune de 
lucru recoltarea cartofilor se 
va încheia. înrăutățirea sen
sibilă a vremii a determinat 
stabilirea de noi măsuri urgen
te de către comandamentul .ju
dețean pentru agricultură. Di

rectorul direcției agricole, tova
rășul Lado Ladislau, ne preci
zează : „întrucît suprafețele 
rămase sînt în general mici și 
dispersate, măsurile vizează o 
redistribuire a forțelor mecani
ce și umane, pentru a fi ataca
te toate parcelele și încheiată 
grabnic recoltarea lor. Măsuri 
energice s-au luat și pentru a

în județul Botoșani, ca ur
mare a mobilizării largi a for
țelor de muncă la cules, desigur, 
fapt esențial pentru grăbirea 
recoltării, in unele unități a- 
gricole cantitățile recoltate 
n-au putut fi transportate in a- 
ceeași zi la locurile de depo
zitare. Asemenea decalaje intre 
cules și depozitare la sfecla de 
zahăr, cartofi, porumb știuleți, 
legume etc. s-au creat la Al
bești. Buimăceni, Vorona, Lun
ca. Crasnaleuca. Bunăoară, pe 
ansamblul județului, la porumb 
din întreaga cantitate depănu- 
șată s-a livrat la fondul de 
stat doar circa a treia parte.

In scopul evitării acestor de
calaje, comandamentul județean 
pentru agricultură a intervenit 
ferm printr-o serie de măsuri 
de organizare mai bună a mun
cii. măsuri pe care le susține 
printr-o supraveghere continuă 
a materializării lor întocmai.

De unde apare această ne- 
concordanță intre recoltare, pe 
de o parte, transport și depo
zitare, pe de altă parte ? Parcul 
de mijloace de transport pentru 
acest volum mare de lucrări 
este limitat. Apoi se întîmpină 
greutăți cu asigurarea carbu
rantului necesar, la nivelul pro
gramului aprobat, atît pentru 
întreprinderea de transporturi 
auto, întreprinderea pentru 
transporturi specializate în a- 
gricultură. cît și pentru mijloa
cele auto ale unităților agrico
le. De aceea, se urmărește o cit 
mai judicioasă folosire a aces
tor mijloace, asigurindu-se e- 
fectuarea a 3—4 curse pe zi, pe 
trasee de parcurs optimizate. 
In plus, au fost concentrate la 
lucrările de campanie toate ate
lajele disponibile, inclusiv cele 
de la gospodăriile populației, 
constituindu-se formații de ate
laje pentru transporturi opera
tive de la tarla la capătul so

lei. Ieri, de pildă, peste 100 de 
atelaje acționau atît la Ștefă- 
nești, cit și la Ripiceni. O mul
țime de atelaje lucrau și pe te
renurile C.A.P. Dorohoi și 
C.A.P. Virfu Cimpului, prin

care se asigura ca transportul 
să țină pasul cu recoltarea.

Pe de altă parte, s-au consti
tuit echipe de încărcare in 
cimp și de descărcare operati
vă in bazele de recepție. Ase
menea măsuri s-au aplicat cu 
bune rezultate în consiliile a- 
groindustriale Bucecea și Cîn- 
dești. La fel se procedează și Ia 
transportul și depozitarea car
tofilor. La Dorohoi. o impor
tantă mină de ajutor dădeau și 
elevii, care sortau și încărcau 
cartofii la rampă.

Eugen HRUȘCĂ
corespondentul „Scînteii"

brăila: Unii - in „grafic", altora 
le „cresc" stocurile pe cimp
— în județul Brăila, de la o 

zi la alta, crește-ritmul de re
coltare, transport, depozitare și 
prelucrare a sfeclei de zahăr — 
ne precizează ing. Radu Beclea- 
nu, directorul general al direc- 
ț‘ei agricole. Se acordă atenție 
deosebită înlăturării pierderi
lor. sfecla recoltată fiind de- 
coletată. încărcată și transpor
tată în aceeași zi. fie la bazele 
de depozitare, fie direct la fa
brica de zahăr din Ianca.

Să, urmărim concret cum se 
materializează aceste măsuri în 
consiliul agroindustrial Traian. 
Aici,, sfecla de zahăr ocupă 1 070 
hectare, cu o producție totală

evaluată la peste 57 000 tone. 
De Ia Horta Nițu, inginerul-șef 
al consiliului, aflăm că ritmul 
de recoltare și livrare este in 
creștere, acesta fiind corelat și 
cu capacitatea de prelucrare a 
fabricii de zahăr din Ianca. 
„Avem suficiente mijloace de 
lucru și de transport în toate 
unitățile — ne spunea interlo
cutorul — iar cantitățile depo
zitate in stocul bazei de la Vi- 
zirU iau drumul fabricii în mai 
puțin de 24 de ore".

Deci, după afirmațiile in
terlocutorului rezultă că în con
siliul agroindustrial Traian tre
burile ar merge ca pe roate. Să

vedem care este punctul de ve
dere șl al întreprinderii de pre
lucrare a sfeclei de zahăr din 
Ianca.

Directorul 1 întreprinderii de 
industrializare a sfeclei de za
hăr, inginerul Radian Stănescu. 
ne pune in temă : „Pină în 
prezent, ne încadrăm în indi
catorii tehnologici prevăzuți. 
Avem un randament ridicat la 
extracție. Unitățile agricole nu 
ne creează probleme. Cantita
tea intrată din baze este azi de 
17 470 tone, iar cantitatea recep
ționată direct de la producători 
de 15 810 tone. Deci în total, 
33 280tone sfeclă de zahăr. Am 
avut însă_ și perturbații, care 
sperăm să nu se mai repete. 
Bunăoară, fabrica a lucrat pe 
24 septembrie, in 24 de ore, doar 
cu 80 la sută din capacitate din 
cauza regionalei C.F.R. Galați. 
Sfecla de la bazele Lacu Sărat, 
Dude.ști și Spicul. în loc să ne 
parvină in 7—8 ore. ne-a ajuns 
în circa 25 ore, ceea ce a creat 
dificultăți în procesul tehnolo
gic. Comandamentul județean a 
luat măsuri prompte. Mai este 
însă nevoie și de grăbirea rit
mului de recoltare și transport 
în cooperativele agricole din 
comunele Tufești. Siliștea. Ber- 
tești, Sihleanu. Salcia Tudor, 
Zăvoaia. Tătaru și altele, si a- 
ceasta intrucit fabrica trebuie 
să atingă parametrii de prelu
crare prevăzuți, adică să lu
creze la întreaga capacitate de 
4 OO0 tone sfeclă de zahăr pe 
zi".

Iată deci, dacă în consiliul a- 
groindustrial Traian, lucrurile 
merg bine, nu același lucru se 
petrece și în alte unități agri
cole din județ, care au restanțe 
mari în livrarea sfeclei de za
hăr. De fapt, aceasta rezultă și 
din tabelul de mai sus din care 
reiese că în județul Brăila se 
află pe cîmp mari cantități de 
sfeclă care așteaptă să fie li
vrată. Menționăm că pornind 
de la această situație măsurile 
luate de comandamentul jude
țean pentru agricultură au fost 
prompte, îndreptate către res
pectarea graficelor de recoltare 
și livrare.

Candiano PR1CEPUTU
corespondentul „Scînteii ti
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In sprijinul modernizării producției 
un sistem unitar de propagandă vizuală

Modernizarea — iată un termen 
care preocupă Intr-o tot mai mare 
măsură lumea contemporană. Pen
tru că, în vremea noastră, cînd pe 
plan mondial se afirmă o nouă re
voluție tehnico-științifică, tot mni 
multe activități, tot mai mul
te domenii ale vieții economico- 
sociale trec prin procese de moder
nizare. Cu atît mai mult în socie
tatea noastră socialistă — unde în
noirile se produc pe cale revoluțio
nară — nevoia de modernizare este 
din ce în ce mai mult resimțită.

în societatea noastră, cu deosebire 
în actuala etapă de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, inaugurată de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
procesul de modernizare se extinde 
continuu, cuprinzînd utilaje, insta
lații, produse ; cuprinzînd economi;», 
știința, învățământul, cultura. Dar 
omul, se modernizează și el ? Reali
tatea este că numai prin oameni mo
derni se poate acționa cu eficiență 
maximă pentru ca utilajele, produ
sele, întreaga economie, întregul sis
tem social să se modernizeze. Dacă 
oamenii, prin tot oeea ce reprezin
tă ei. nu sînt în pas cu progresul 
actual, se înțelege că nici rezultate
le muncii lor nu se pot ridica la a- 
ceastă înălțime. Și, deci, nici acțiu
nea de modernizare a producției, de 
perfecționare a organizării muncii 
nu se poate desfășura potrivit pro
gramelor stabilite.

Desigur, modernizarea producției, 
așa cum a fost concepută de partid, 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, presupune o ac- 
țiune de mare anvergură, la nivelul 
întreprinderilor industriale, pentru 
perfecționarea mașinilor-unelte. a 
instalațiilor, a fluxurilor și liniilor 
tehnologice, a procesului de muncă 
In ansamblul său. Presupune înnoi
rea echipamentelor de producție, a- 
oolo unde realitatea impune o astfel 
de cerință. Sau ridicarea randamen
tului echipamentelor existente. Dar, 
mai cu seamă, presupune atingerea 
unor cote dintre cele mai înalte, la 
nivel mondial, pe planurile produc
tivității muncii, calității produselor 
și eficientei economice. Toate aces
tea nu pot fi însă înfăptuite fără oa
meni moderni.

In județul Dîmbovița, o multitudi
ne de factori, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, au 
sarcini concrete în desfășurarea ac
țiunii de modernizare a producției ; 
acești factori folosesc, pentru înde
plinirea în bune condiții a misiunii 
lor. o multitudine de mijloace. Unul 
dintre aceste mijloace, a cărui efi
cientă a fost deja dovedită, se adre
sează în exclusivitate omului, con
științei lui. Am numit propaganda 
vizuală.

Realitatea este că încă de la ini
țierea de către secretarul general al 
partidului a acțiunii de modernizare 
a producției și de perfecționare a 
organizării muncii. în etapa I, care a 
început să se desfășoare în cursul 
anului trecut, comitetul județean de 
partid a luat o serie de măsuri pen
tru a implica în acest proces și pro
paganda vizuală. S-a pornit de la 
analiza unor acțiuni inițiate în alți 
ani, pentru racordarea propagandei 
vizuale la unele'cerințe concrete ale 
procesului de producție. Numeroși 
muncitori, ingineri, maiștri, econo
miști, din numeroase întreprinderi 
ale județului au fost solicitați să 
ne răspundă la cîteva întrebări : Ce 
ați rct'nut din îndemnurile ce v-au 
fost adresate pe calea propagandei 
vizuale ? Ce v-a impresionat în mod 
deosebit ? Ce nu

a rămas fără ecou în conștiințe ? 
Sînt întrebări ce au prilejuit o ade
vărată dezbatere despre rosturile 
propagandei vizuale, despre modali
tățile ce-i sînt proprii, despre efi
ciența ei. S-a discutat pe larg 
despre „stilul" propagandei vizua
le, despre conținutul ei, dar și 
despre forme. La întreprinderea de 
strunguri din Tîrgoviște „SARO", 
bunăoară, au fost făcute aprecieri 
care aii vizat pină și unele aspecte 
care pot să pară amănunte, dar care 
în realitate au o foarte mare impor
tantă ; forme, culori, stil de redac
tare, Secretarul comitetului de partid 
din această întreprindere. Ilie Teo- 
dorescu, ne-a spus : „Cu acest prilej 
a fost relevat faptul că propa
ganda vizuală, dacă este făcută 
cu pricepere, cu inteligență și cu 
responsabilitate, are o înriurire pu
ternică asupra conștiințelor. Tot
odată, am înțeles mai bine ce 
avem de făcut in această privin
ță ; am înțeles că se cere ca propa
ganda vizuală, mai cu seamă in 
cadrul acțiunii de modernizare a pro
ducției, care implică răspunderi din
tre cele mai mari, să fie periodic 
reactualizată, să aibă caracter con-

trică" Fieni, la Combinatul de ote
lul speciale, la „SARD" și la multe 
altele. Fiecare dintre aceste între
prinderi a lăsat cimp larg pentru 
manifestarea inițiativelor, pentru 
inovație și creativitate și pe acest 
plan, al propagandei vizuale, dar au 
învățat unele de la altele, au pre
luat idei valoroase, fără să Se ajungă 
la uniformizare. De aceea biroul co
mitetului județean de partid a trecut 
la constituirea, pentru sprijinirea 
acțiunii de modernizare a produc
ției, a unui sistem unitar de pro
pagandă vizuală. Acest sistem a dat 
rezultate în etapa I. Desigur, el nu 
este constituit o dată pentru totdeau
na ; acum, în etapa a 11-a, s-a tre
cut la perfecționarea lui. tir. schimb 
de experiență organizat la „SARO" 
s-a soldat cu multe idei și cu multe 
învățăminte, atît pentru comitetul 
județean, cit și pentru organele și 
organizațiile de partid din întreprin
deri. Scopul este, firește, să se rea
lizeze o propagandă vizuală eficientă, 
care să contribuie direct ia o nouă 
calitate, la dublarea productivității 
muncii, la reducerea substanțială a 
cheltuielilor de producție. Pentru că 
propaganda vizuală nu este un scop

Din experiența județului Dîmbovița

v-a impresionat și

creț ți mobilizator, să răspundă sar
cinilor și cerințelor aflate in fața 
colectivelor de oameni ai muncii".

Concluziile desprinse din acțiunile 
precedente au arătat că rezultate 
bune au fost obținute îndeosebi în 
acele întreprinderi unde propaganda 
vizuală a fost intr-o mare măsură 
axată pe stimularea creșterii pro
ductivității muncii și a calității pro
duselor, pe combaterea fenomenelor 
de risipă, de indisciplină, de delăsa
re în muncă și în pregătirea pentru 
muncă. S-a constatat, în același 
timp, că dincolo de necesara diver
sificare a propagandei vizuale, in ra
port cu specificul unei întreprinderi 
sau al alteia, al unui colectiv de 
muncă sau al altuia, a apărut și un 
fenomen negativ de .diversitate", în 
sensul că multe acțiuni reușite ră- 
mîneau singulare, fără să fie gene
ralizate în celelalte unități, că au 
fost întîlnite diferențe calitative 
mari de la o întreprindere la alta. 
Tocmai această concluzie a impus o 
binevenită măsură : realizarea unui 
sistem unitar de propagandă vizuală 
In sprijinul acțiunii de modernizare 
a producției.

—- De ce un sistem unitar ? Nu se 
ajunge astfel la uniformizarea pro
pagandei vizuale ?

Am adresat aceste întrebări se
cretarei cu probleme de propagandă 
și' cultură a comitetului județean de 
partid, Georgeta Barău. Răspunsul 
primit se referă nu doar la ce va fi, 
la proiecte de viitor, ci la expe
riența acumulată în prima etapă a 
acțiunii de modernizare a producției 
și de perfecționare a organizării 
muncii. în acest sens, ne-a spus :

— Nu ne-am gindit decît la o uni
tate In diversitate. Ideea a pornit 
de la unele schimburi de experiență 
organizate de o serie de întreprin
deri din județ cu bune rezultate în 
această privință. Aceste întreprinderi 
au luat, unele de la altele, idei, su
gestii pentru propaganda vizuală, 
dar le-au prelucrat creator și au 
acționat in raport cu specificul fie
căreia. Mă refer la Întreprinderea de 
frigidere din Găeșți, la „Steaua elec-

in sine. Adevăratul ei scop il con
stituie înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor la care m-am referit 
mai incinte.

In oe constă, de fapt, acest sistem 
unitar de propagandă vizuală în. 
sprijinul modernizării producției și 
perfecționării organizării muncii ? 
Pentru a răspunde la întrebare, vom 
reconstitui drumul invers al acțiunii, 
adică de la realizare la ideea de la 
care s-a pornit Să pornim, așadar, 
de la Combinatul de oțeluri speciale. 
Traseul de la poarta principală și 
pînă la ețelăriile I și II. pe o foarte 
frumoasă alee, este o adevărată 
..bancă de date". Panouri mari, 
atrăgătoare printr-o ooloristică vie. 
cuprind informații dintre cele 
mai importante despre oamenii care 
s-au distins în mod deosebit în 
acțiunea de modernizare a pro
ducției. Nu sînt prezentate doar 
niște simple fotografii, însoțite 
de niște nume, deasupra cărora 
să fie scris : „Panoul fruntașilor*. 
Informațiile sînt mai complexe, 
sînt descrise adevărate „istorii" ale 
unor invenții și inovații, ale oameni
lor care au contribuit cu idei la mo
dernizarea producției. Același tablou 
impresionant i se înfățișează privirii 
și la intrarea pe poarta principală de 
la „SARO". Sau de la întreprinderea 
de utilaj chimic din Găești. Sau de 
la alte întreprinderi din județ. Ast
fel de realizări constituie materia
lizarea unuia dintre obiectivele din 
programul unitar de propagandă vi
zuală : „Aleea fruntașilor".

Programul unitar indică locurile 
cele mai potrivite pentru afișarea 
panourilor cu extrase din documen
tele Congresului al XIII-lea, din 
cuvîntările cele mai recente ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. îndeo
sebi îndemnurile adresate oamenilor 
muncii de către secretarul general 
al partidului 
producției, la 
la realizarea 
deosebire, a 
tului, Ia eficienta economică, 
asemenea, se fac precizări

cu privire la calitatea 
productivitatea muncii, 
producției fizice și. cu 
celei destinate expor- 

De 
referi-

INVITAȚIE LA O DEZBATERE
I

Ora de dirigenfie 
profesorul diriginte

toarc la panourile și la graficele 
privind Sarcinile concrete ale co
lectivelor din întreprinderi, ale co
lectivelor din secții, ateliere, forma
ții și la rezultatele obținute — zilnic, 
decada! sau lunar. în funcție de 
specificul fiecărui loc de muncă. In 
acest sistem unitar de propagandă 
vizuală sint prevăzute, de asemenea, 
panouri șl grafioe care să prezinte 
date în legătură cu folosirea timpu
lui de lucru, inițiativele aplicate în 
procesul de modernizare, stimularea 
participării oamenilor muncii la crea
ția tehnico-științifică. la realizarea 
sarcinilor de export. Nu sînt omise 
nici „vitrinele calității", cu lucrări 
executate ireproșabil și cu rebuturi, 
însoțite de numele autorilor, nici ex
pozițiile cu piese sau produse asimi
late sau în curs de asimilare, nici 
.colțurile satirice". O inițiativă ce dă 
bune rezultate, in această privință, 
este constituirea-, în toate întreprin
derile, a unor colective formate din 
oameni cu idei, cu spirit creator si 
cu simțul responsabilității care să 
se ocupe de propaganda vizuală, de 
racordarea acestei forme de muncă 
polîtioo-educativă Ia cerințele con
crete din fiecare etapă, din fiecare 
perioadă și de la fiecare loc de pro
ducție.

La „SARO", acolo unde a avut loc 
schimbul de experiență ce a precedat 
realizarea sistemului unitar de pro
pagandă vizuală, am întîlnit cîteva 
inițiative ce merită să fie cunoscu
te. Una dintre ele, la care ne vom 
referi mai întîi, are în vedere uni
tatea dintre cuvînt și faptă. Dintre 
cuvîntul care îndeamnă, formulat pe 
un panou, pe un grafic, și fapta 
care îl transpune în viață. Pe un 
panou imens, colorat atrăgător, așe
zat la vedere, în apropiere de intra
rea principală, am citit : „Fiecare 
inginer și tehnician să fie un pro
motor al celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în domeniul lui 
de activitate". Un îndemn generos, 
care atrage atenția asupra unei ce
rințe de cea mai mare importantă 
în procesul de modernizare a pro
ducției. Dar este de ajuns atît ? Este 
de ajuns să ridici o lozincă pe 
frontispiciul întreprinderii pentru ca 
cerința să se înfăptuiască ? Desigur, 
lozinca are însemnătatea ei — în 
sensul că îndeamnă, că atrage aten
ția asupra unor cerințe și exigențe, 
asupra unor obiective ce urmează să 
fie îndeplinite, dar lucrurile nu se 
pot opri aici. Au fost initiate, pe 
planul muncii politico-educative, ac
țiuni concrete pentru ca fiecare in
giner, fiecare tehnician să ajungă 
într-adevăr in postura de a putea 
fi promotor al celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. A luat ființă, 
în întreprindere, un cineclub. care 
prezintă filme de specialitate pri
vind noutăți in țară și in lume. In 
domeniul construcției de strunguri. 
Se organizează, periodic, consfă
tuiri, mese rotunde, simpozioane, 
alte acțiuni în cadrul cărora se
dezbat probleme de actualitate în.
profesiile celor de la „SARO". Si sînt 
invitați specialist! din afara între
prinderii, din domeniile anroplate, 
care țin. în întreprinderi, utile con
ferințe legate de noile cuceriri în 
domeniul științei, al cunoașterii în 
general. Aceasta pe de o parte. Pe 
de altă parte, în adunările de partid, 
inginerii și tehnicienii raportează în 
fața comuniștilor asupra modului în 
care se desfășoară pregătirea lor in
dividuală. asupra a cetea ce fac ei 
concret pentru a răspunde cerinței 
afișate, la vedere, pe frontispiciul > 
întreprinderii.

Modernizarea se realizează prin 
oameni moderni. Adică prin oameni 
profund implicați în actualitate. 
Prin oameni care își cunosc bine 
epoca, îi înțeleg deschiderile, știu 
pînă unde trebuie să se înalțe 
gîndirea și acțiunea umană și dau 
curs, prin faptele lor, acestor impe
rative. în județul Dîmbovița, pro
paganda vizuală, constituită intr-un 
Sistem unitar, se înscrie între moda
litățile menite să contribuie la pre
gătirea unor astfel de oameni 
oameni ai vremii noastre.

nseris pe răbojul vre
mii cu aproape 140 do 
ani de activitate.

Teatrul National din Cra
iova, instituție de artă și 
cultură cu vechi și nobile 
tradiții, își datorează dina
mismului spiritual al vre
murilor de azi vigoarea con
temporană. în anii socia
lismului si îndeosebi în 
..Epocsi Nicolae Ceaușescu". 
Naționalul craiovean În
scrie realizări remarcabile, 
atit prin programul reper
torial, cit și prin calitatea 
spectacolelor. Orientat că
tre autenticele valori lite- 
rar-dramatice, teatrul în
deplinește prin echilibrata 
concepere a repertoriului, 
prin calitatea transpunerii 
în spectacole și judicioasa 
programare sarciniie edu- 
cativ-formative. Actionînd 
în spiritul eticii și echității 
socialiste asupra structurii 
umane și a profilului so
cial-politic al spectatori
lor, el contribuie astfel e- 
ficient, cu mijloace speci
fice, ta formarea omului 
nou, constructor conștient 
și devotat al socialismului 
și comunismului.

Craio venii 
valorile 
derne, 
pondere 
hoastre 
valorifică judicios și opere
le de circulație universală. 
Naționalul craiovean este, 
spre exemplu, teatrul care 
în anii noștri a realizat. în 
montări spectaculoase, oel 
mai mare număr de pre
miere cu piese ale lui Sha
kespeare. în spectacole cu 
certă forță de convingere 
emoțională, a dat o nouă 
vibrație dramaturgiei na
ționale de inspirație isto
rică. în acest registru, gama 
opțiunilor gale spirituale 
este mare, mergînd de la 
piesa clasică la cea con
temporană, așadar de ia 
„Răzvan și Vidra" de B. P. 
Hasdeu, „Vlaicu Vodă" de 
Al. Davila, „Apus de soa
re" și „Viforul" de Dela- 
vrancea, la „Procesul Horia" 
de Al. Voitin, „Viteazul" de 
Paul Anghel, „Capul" de 
Mihnea Gheorghiu. „Greul 
pămintului" de Valeriu A- 
nania și altele. Tot la Cra
iova se bucură de admira
bile transpuneri specta
culare și piesele lui I. L. 
Caragiale. De altfel, pentru 
a contribui la impunerea și 
mai energică în rîndurile 
publicului a dramaturgiei 
patriotice și a comediei sa
tirice și. totodată, pentru 
stimularea creațiilor spec
taculare în Întreaga noas
tră mișcare. Teatrul Națio
nal din Craiova’a inițiat si 
a consacrat manifestările 
periodice reprezentate de 
Festivalul teatrului istoric 
și Zilele „I. L. Caragiale". 
Preocuparea pentru domi
nanta contemporană a ac
tivității se manifestă sta
tornic prin includerea în 
repertoriu a principalelor 
creații ale noii literaturi 
dramatice românești, aproa
pe toți dramaturgii repre
zentativi ai epocii noastre 
figurînd cu creații definito
rii în programul teatrului. 
Piese de Horia Lov'nescu, 
Paul Everae, Aurel Baran- 
ga, I.D. Sîrbu, D.R. Popes
cu, T. Mazilu, Titus Po
povici, Dan Tărchilă, 
Virgil Stoenescu, Marin 
Soreșcu, Ecaterlna Oproiu, 
Ion Băieșu, Mircea Ra
du Iacoban, Th. Mă- 
neseu și al^i eu prilejuit 
spectacole apreciate de pu
blic, multe dintre acestea 
fiind distinse de jurii In 
manifestări integrate Festi
valului național „Cîntarea

I

armonizează 
clasice și cele mo- 
dau tot mal mare 

creațiilor noii 
dramaturgii, dar

doi copii, un bă-
ani.

a
de șaisprezece

a Xl-a la Liceul
Sînt mamă 

iat jn vîrstă 
elev în clasa 
de matematică-fizică nr. 4. și o fată 
în virstă de treisprezece ani. elevă 
m clasa a VIII-a la Școala nr. 160. 
sector 6, București.

Fiul meu a absolvit ciclul gim
nazial la școala amintită. In clasa 
a Vil-a era un oopii retras, aș pu
tea spune chiar timid, greu sociabil 
in relațiile cu colegii. Mărturisesc că 
îmi era teamă pentru el. Deși bun 
la învățătură, nu știam ce influ
entă va avea asupra lui noul co
lectiv în răstimpul p.e care-1 mai 
avea pînă la prima clasă de liceu. 
Știam că trebuie să iau legătura cu 
diriginta imediat. dar timpul nu 
mi-a permis, pentru o scurtă peri
oadă. să fac acest lucru. Cînd ajun
gea acasă, după puține zile de ia 
începutul anului școlar, in relatările 
li»i despre orele din ziua respectivă 
era pomenită foarte des ..diriga", 
căci așa îi spuneau toți copiii.

Diriginta acestei clase este profe
soară ia Școala cu clasele I—X nr. 
1S0, pedagog înnăscut, cu o mare 
dragoste pentru oopii în general și 
„ai ei" in special, un om dwisebit 
care a știut și știe să fie ..a doua 
mapiă" pentru fiecare elev al colec
tivului condus de ea- Toți copiii a- 
cestei clase o iubeau și o iubesc și 
acum, după ce au trecut doi ani de 
cînd nu o mai au dirigintă. A știut 
și știe să-i înțeleagă, să le fie apro
piată. devenind pentru fiecare copil 
în parte confesorul și sfătuitorul a- 
propiat. Mi-am dat seama că dato
rită acestui om fiul meu s-a Inte
grat foarte repede in noul colectiv, 
comporiîndu-șe ca și cum ar fi fo«t 
coleg cu acești copii încă din clasa I.

Era prezentă mereu în mijlocul 
colectivului de oopii pe care il con
ducea, îl pregătea pentru viață. Co
piii erau supravegheat! permanent, 
îndrumați și dirijați jn apa fel in
cit aveau mereu senzația de inde
pendentă, consider eu foarte nece
sară la această virstă a adolescen
tei. Diriginta participa la orele de 
limbă și literatură română, mătema- 

■ tică, fizică, chimie pentru a-și cu
noaște copiii nu numai din relatările 
profesorilor. De asemenea. căuta 
să-i ajute efectiv, invățînd cu ei în 
clasă atunci cînd oopiilor o lecție la 
o anumită materie li se părea mai 
grea. Ținea permanent legătura cu 
toți ceilalți profesori care predau la 
clasă. Astfel, la ședințele eu părinții 
sau în discuțiile mele cu dînsa. am 
aflat permanent modul de pregătire 
fi evoluția fiului meu.

Pentru noi, părinții, ședințele cu 
diriginta erau adevărate ore de psi
hologie. de înțelegere a copiilor noș
tri. Avea timp pentru fiecare în 
parte, pentru a-i da un sfat dacă 
avea nevoie sau pentru a-1 ajuta 
efectiv în rezolvarea problemei co
pilului său. Era și este prietena fie
cărui părinte.

Timpul a trecut și iată-1 pe acești 
copii în clasa a VIII-a, In trimes
trul al treilea, apnopiindu-se de 
sfirșitul anului și, o dată cu aceas
ta, de alegerea corectă a liceului și 
susținerea examenului de admitere

Dăruire și 
generozitate 
- în actul
educativ

în treapta I. La nenumăratele dia
loguri care au avut loc în această 
perioadă, de cite ori părinții și ele
vii nu știau încotro să-și îndrepte 
pașii, diriginta i-a sfătuit și îndru
mat pe fiecare spre școala potrivită, 
in funcție de aptitudini și nivel de 
pregătire. Aștfel, fiul meu împreună 
cu alți patru colegi de clasă s-au 
orientat spre Liceul de matematică- 
fizică nr. 4. In perioada de înscriere 
la examen, diriginta a mers in- 
tr-una din zile cu cei cinci oopii la 
liceu și i-a înscris, apoi i-a dus să 
viziteze școala, in care peste puțin 
timp aveau să susțină examene de 
admitere. La fel a procedat și cu 
ceilalți elevi ai clasei sale.

Au venit zilele examenelor. Ne-am 
deplasat împreună la lioeu. Emoții 
aveau toți, dar ea a știut să-i facă 
«ă le depășească — pe ei Si, recu
nosc. și pe. noi. părinții. I-a săru
tat pe frunte pe fiecare în parte, 
urîndu-le succes și spunîndu-le că ei 
fac parte dintre copiii cei mai bine 
pregătiți pentru aceste examene. A 
stat cu noi tot timpul, i-a așteptat 
pe fiecare să iasă din sală.

Pe ceilalți elevi ai clasei i-a cău
tat la telefon pentru a ști ce au 
făcut la examene.

în ziua în care s-au afișat rezul
tatele a fost prezentă cu emoții și 
bucurie la liceu : cei 
trâseră toți cu medii 
indu-se intre primii 
elevi admiși.

Bilanțul ? Din fosta 
de la Școala nr. 160, 
traseră la liceu.

A început noul an șoolar, fiul meu 
și ceilalți patru colegi ai săi, s-au 
oprit în drum spre casă la Școala 
nr. 160, să o vadă pe dirigintă și să-i 
povestească primele impresii din 
viața de licean. La puțin timp de 
la începutul anului școlar fosta lor 
dirigintă a mers la liceu, a stat de 
vorbă cu noua dirigintă, cu profe
soara de chimie, cu alți profesori ai 
foștilor săi elevi.

Din cînd în cînd copiii o vizitau 
la șooală. îi povesteau impresii, ne
cazuri, bucurii. Ii sfătuia, îi ajuta la 
cîte o temă la care nu se puteau 
descurca singuri. I-a primit întot
deauna cu plăcere și cu bucurie, 
făcîndu-și timp pentru ei, fericită 
că foștii ei elevi nu au ultat-o.

Și iată că timpul a trecut și anul 
acesta copiii aveau de susținut din 
nou un examen: admiterea in treap
ta a II-a de liceu. Ne-am adresat 
iar fostei lor diriginte, să ne sfă
tuiască unde să dea copiii examen: 
la matematică, la electrotehnică sau 
la mecanică. A mers iar la liceu, a 
stat de vorbă cu diriginta, cu cei
lalți profesori, aflînd astfel lucruri 
noi despre posibilitățile lor. apoi 
sfătuindu-i pe fieeare la ce profil al 
liceului să se îhscrie.

Au urmat examenele ; și acum i-a 
încurajat și i-a așteptat Ia școală 
după examen. S-au afișat rezulta
tele : fiul. meu este elev in clasa a 
Xl-a, la fel și ceilalți 
ai săi. Pot spune că 
Cîm) am ajuns acasă, 
nul, tovarășa dirigintă 
tateie și voia să mi le 
bupura și trăia momente de bucurie 
alături de fiul meu, de familia noas
tră.

Nu știu și nu pot să-mi dau sea
ma eiți dintre profesorii diriginți 
procedează astfel. Cred că sînt nu
meroși. Am vrut doar să spun că 
în orice clipă grea sau fericită pe 
care am trăit-o alături de fiul meu. 
am apelat de fiecare dată la fosta 
lui dirigintă pentru a-i cere o pă
rere, un sfat, pentru că știam că nu 
mă va refuza, mă va ajuta și-mi va 
adresa cîteva cuvinte calde.

cinci copii in- 
peste 9, situ* 
patruzeci de

clasă a VIII-a 
toți elevii ta

pa tru colegi 
sînt fericită 
suna tplefo- 
aflașe rezul- 
comunice. se

Mihaela COCA 
inginer

României", ca și în etape
le finale ale acestuia.

La Teatrul Național din 
Craiova funcționează un 
colectiv artistic solid și ar
monios, compus din per
sonalități mature și din 
valori tinere, așadar o for
mațiune cu amplă capacita
te de cuprindere a pieselor 
și a rolurilor, cu remarca
bilă stabilitate și deci cu 
optime posibilități de folo
sire multilaterală a compo- 
nenților săi. Toate acestea 
fac ca Naționalul craiovean 
să aibă repertoriu amplu, 
să poată păstra în portofo
liul său succese temeinice, 
să aibă ținuta și stilul pre
supuse de un teatru dator 
să fie „academie de limbă 
și suflet românesc", un fac
tor formativ de conștiință 
socialistă, revoluționară. 
Coeziunea generațiilor suc
cedate pe scena lui este, de 
asemenea, remarcabilă. Așa

Vaier Delakeza are nedez
mințit umor. Lucian Alba- 
nezu. temperament drama
tic și siguranță artistică. 
Se afirmă constant indivi
dualitățile artistice, pre
cum Emil Boroghină, Petre 
Cișu s.a. (lei mai ti
neri. deveniti de curind 
certitudini, evoluează con
vingător. adesea cu stră
lucire. fie că este vor- 
ba de Valentin Mihali. de 
Ion Colan, de Mireta Cioa
bă sau Tamara Popescu. 
La Craiova piesele sînt 
puse în scenă îndeobște de 
regizori ai teatrului. în tre
cutul apropiat Georgeta 
Tomescu si Valentina Ba
logh. acum : Mircea Corniș- 
teanu si Mihai Manolescu ; 
scenografia este asigurată 
inspirat. în majoritatea ca
zurilor, de fecunzii Viorel 
Penișoară-Stegaru și Vaslle 
Buz. Au colaborat de ase
menea cu teatrul, înscriind

PATRIOTISM,
UMANISM,
ANGAJARE
însemnărî despre activitatea 

Teatrului Național din Craiova

se explică de altfel de ce 
actorii afirmați in perioa
da interbelică au cunoscut 
o înaltă maturitate artisti
că. La Craiova s-au impus 
în anii socialismului Vasi- 
le Cosma, Nicolae 
Iancu Goanță, 
Sassu, Maria 
Goanță. Marina 
dica Radu, dar 
tiști mai tineri 
tineri, devotați 
lui. t>e care azi îl slujesc 
prin frumoase izbînzi acto
ricești. Printre actrițe, Leni 
Plnțea-Homeag aduce și 
impune un stil, valorifică 

. sobru, cu sinceră trăire, ca
pacitatea sa dramatică, are 
relief în emisiunea vocală 
și plasticitate in tinută. Io- 
sefina Stoia transpune cu 
fantezie și dinamism cu
ceritor o generoasă înzes
trare comică. Smaragda OI- 
teanu relevă subtil sensu
rile partiturilor actoricești* 
și evoluează artistic echi
librat. Ileana Sandii dă 
farmec creațiilor realizate 
eu, măiestrie. Georgeta 
Luchian le dă poezie. 
Sînt . nume cunoscute si 
apreciate în părțile Ol
teniei și în întreaga țară, 
precum cel al lui Tudor 
Gheorghe, autentic actor 
de clasă și totodată admi
rabil ereator-interpret de 
balade, al lui Petre Gheor
ghiu Dolj, convingător 
deopotrivă în teatrul de 
actualitate și cel isto
ric, al lui N. Gh. Mazi
lii, actor cu mari d’suoni- 
bilftăti de compoziție ; de 
asemenea, cel al lui Ilie 
Gheorghe, personalitate 
complexă, de impresionan
tă forță în dramă, cu ire
zistibile evoluții în come
die. Creațiile 
Dogaru sînt 
inteligență și 
nică. ale lui 
gineanu au

Radu, 
Constantin 
Ciochină- 

Basta, Ro
și alti ar- 
sau foarte 
Naționalu-

lui Valeriu 
marcate de 

elegantă soc- 
Remus Măr- 

autentieitate :

în palmares creații aplau
date, regizorii Ion Oltea- 
nu. Valeriu Moisescu. Călin 
Florian. Cristian Hadjicu- 
lea s.a.

In 1973, Teatrul National 
din Craiova a fost înzes
trat cu un nou și admirabil 
lăcaș. î.n noul edificiu, mîn- 
drie a Craiovei si a mișcă
rii teatrale românești. Na
ționalul are toate condițiile 
.spre a fi tot mai mult ceea 
ce de atita vreme este, pre
zentă activă in viata spiri
tuală a Craiovei. a Olteniei, 
a întregii țări. O prezență 
profund și amplu implicată 
în revoluția socialistă, au
tentificată de constant re
marcatul angajament so
cial-politic, Acest angaja
ment este ilustrat si de 
datele statistioe, care arată 
că. în anii care au trecut de 
la 23 August 1944. teatrul a 
realizat un număr de 
premiere care se apropie 
de patru sute, dintre care 
peste două sute cu piese 
românești. La aceste <soec- 
tacole au participat 
aproximativ șase milioane 
și jumătate de specta
tori. Activ la sediu, in ora
șul de reședință. Naționa
lul din Craiova susține 
stagiuni, microstagiuni sau 
spectacole 
numeroase 
Oltenia și 
cinate. Se 
odată a fi : 
ta activitate „ ______
teatrului, înființat în anul 
1979, eu concursul principa
lelor întreprinderi indus
triale din oraș. EI 
constituie o prețioasă in
cintă de spectacole, in care 
se pot face amplasamente 
în diferite sisteme de dis
punere : arenă, lateral, e- 
Itaabetan, ceea oe oferă 
ample perspective specta
culare, îngăduie

itine-ante în 
localități din 
regiuni înve- 
impune tot- 

relevată boga- 
■ « Studioului

și stimu-

V
Educației Politice și Culturii So
cialiste : — Spirit de inițiativă — 
spirit de răspundere

20.50 Cutezători șl liberi, urcind spre 
viitor. Versuri și clntece patriotice

21,00 Film serial (color) ..Adam si Eva* 
. Producție a televiziunii cehoslo
vace. Episodul 1

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului.

Telejurnal
Viața economică
în lumina orientărilor și sarci
nilor subliniate de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu la CongresulAdrian VASILESCU

firește, să ai o mașină de
Dincolo de economia de 

mașina de cusut înseamnă, 
an la an, o consistentă eco- 
de bani. Cîte nu se cer cu-

Mașina de cusut 
un obiect util 

în orice gospodărie
Nu poți fi tot timpul la croitor 

pentru confecționarea unei rochii, 
pentru cusutul unui cearșaf, aju
ratul unei fete de masă, reparatul 
unor buzunare, și cîte altele. O ro
chie simplă de casă, o bluză, o fus
tă dreaptă se pot rezolva repede și 
după propriile preferințe. Cu con
diția, .....................
cusut, 
timp, 
de la 
noniie 
sute într-o gospodărie ? ! Impor
tant e ca din casa gospodinei să 
nu lipsească mașina de cusut, ușor 
de procurat din magazinele comer
țului de stat din întreaga țară. La 
ofa actuală, două tipuri de mașini 
de cusut — NICOLETA și CAME
LIA — întrunesc toate calitățile 
pentru a răspunde exigențelor unei 
bune gospodine. Ambele mașini de 
cusut au in dotare came cu ajuto
rul cărora se pot executa cusături 
în zig-zag eu întrebuințări multi
ple (bordurat, surfilat. aplicații, mo
nograme simple, ajurat, montat 
dantelă, executat broderie stră
punsă), cusături decorative (pe fie
care camă este desenat modelul 
cusăturii de realizat) și cusături 
utilitare (elastică, de legătură, in-

vizibilă). Intr-un design modern, 
atjt NJCOLETA. elf șl CAMELIA 
pot fi ușor încadrate mobilierului 
oricărei camere, aspectul acestora 
fiind tip masă-mobilă. Cu deosebi
rea că, de pildă. CAMELIA poate 
ayea dincolo de cunoscuta-j desti
nație, o triplă întrebuințare : masă 
pur și simplu, masă pentrp radio 
sau TV ori ca birou pentru .școlari.

La prețuri convenabile, cu o ga
ranție de șase luni, cele două ma-

șini de cusut sînt Însoțite de plian
te in care se explică amănunțit 
modul de funcționare și execuție 
al celor mai dificile și complicate 
cusături. Important e că, o dată 
cumpărată, oricare din cele două 
mașini, din magazinele și unitățile 
specializate ale comerțului de stat, 
beneficiarul este în posesia unui 
.obiect de folosință îndelungată, de 
o deosebită utilitate. (Marta Cui- 
buș).

(Urmare din pag. I)
Oameni care aduc orașul

batem drumul la oraș pen
tru un oojocel. Pe cheltu
iala comunei, am trimis un 
băiat, pe Nicolae Stoian la 
Orăștie. unde a învățat 
meserie. După un an și ju
mătate s-a întors acasă și... 
avem Orăștia noastră ! Tot 
pe cheltuiala comiinei. am 
trimis un altul să învețe 
meseria de cizmar ; acum, 
execută și încălțăminte <fe 
comandă, ca la oraș, nu 
numai reparații... Mai 
vrem să trimitem la școală 
tineri nent.ru frizerie, coa
fură. croitorie. Vrem să 
înființăm o secție nouă, 
împreună cu oei din Jitia...

Preocupări similare, re-

zultate e. imitare — în Jitia. 
Că <b particularitate, aici 
cea mai rentabilă este sec
ția florieolă. vestită în tot 
județul pentru trandafirii 
si celelalte plante ce cresc 
.aici... Alături de brad, 
trandafirul devine un sim
bol al locului.

Poate de aceea. în apar
tamente (atît la Jitia, cit și 
la» Vintileasca s-au con
struit blocuri pentru spe
cialiștii satelor), trandafi
rul nu lipsește din glastre. 
Pbate de aceea, în lungul 
străzii (cum să-i mai zici 
sosea, cînd puține străzi de 
la oraș arată atît de 
frumos), flori și pomi se 
aliniază ca intr-o paradă a 
frumosului. Zăbovim, in

sat
apartamentul familiei Geor
gescu (Nuta — învățătoare. 
Marian — -contabil) într-o 
ambianță specific citadină. 
Copiii își au camera lor. pc 
masa din sufragerie eine- 
va a uitat deschisă „isto
ria culturii și civilizației", 
o diplomă atestă că forma
ția de dansuri (oopii) in
struită de Nuta Georgescu 
este laureată la ultima edi
ție a Festivalului național 
„Cîntarea României", și 
mai aflăm că tînâra învă
țătoare a fost îndemnată să 
se pregătească pentru con
cursul de muzică populară 
„Floarea din grădină", Și 
nu ne mirăm că această 
farpilie a rezistat tentației 
de a locui la oraș (Marian

este bucureștean. și-a înce
put profesia în Capitală, 
dar Nuța. fiică a locurilor, 
l-a convins că. între a-1 
urma la oraș, cu nostalgia 
satului în suflet și a se 
dărui vieții satului, făcin- 
d-o să semene cu cea de 
la oraș și prin strădania 
sa. alege ultima variantă. 
Și atunci a venit el aici).

— Vă pare rău că v-ati 
fixat în satul acesta ? Re
gretați uneori marele oraș?

— Satul de azi — vine 
răspunsul — începe să se 
apropie tot mai mult .de 
oraș și nu depinde decît 
de noi, de locuitorii săi, să 
fie aidoma orașului. în 
unele privințe, chiar mai 
frumos,...

lează necesare experimen
te artistice. In acest spirit 
— și cu pronunțată per
spectivă educativă — la 
Studio au avut loc frecvent 
spectacole teatrale si reci
taluri actoricești, cum ap 
fost cele susținute de Leni 
Pințea-Homeag. Mirela 
Cioabă. Emil Boroghină și 
incitante experimente re
gizorale semnate de Remus Mărgineanu și M. Manoles- 
cu. Aici sint prezentate o- 
pere poetice și dramatice 
ale unor scriitori români 
de prim-plan, au loc con
ferințe ilustrate de frag
mente artistice, spoctacole- 
dezbatere Viața unei fe
mei", „Politica", „Năpas
ta" etc.). Se bucură de 
succes și au mare utilitate 
manifestările integrate cu 
amatorii, spectacolele-ate- 
lier realizate de artiștii 
teatrului cu interpreți 
amatori.

în anii de tot mai fruc
tuoasă activitate a Națio
nalului din Craiova, anul 
1987 se înscrie, la rîndu-i, 
concludent. Materialul li- 
terar-dramatic reprezentat 
de valorile naționale,. în
deosebi din noua noastră 
dramaturgie, prilejuiește 
curent spectacole cu stră
luciri aparte, ilustrînd ca
pacitatea de creație a dra
maturgului respectiv si pe 
aceea a teatrului. Spunind 
aceasta, avem în vedere 
transpunerea scenică a 
„Familiei" de Dina Cocea, 
si mai ales a piesei 
„Puterea și adevărul" de 
Titus Popovici, în regia-lui 
Mircea Cornișteanu. spec
tacol relevînd trăinicia 
textului și degajînd sen
suri cu valoare de perma
nență. O face, de aseme
nea. reprezentația cu „A 
treia țeapă" de Marin So- 
rescu. în aoeșt an. la cea 
de-a șasea ediție a Festi
valului național „Cîntarea 
României", spectacolul Na
ționalului craiovean cu 
„Puterea și adevărul" a 
fost distins cu premiul J.

în anul 1988 se va impu
ne, desigur, aceeași domi
nantă, din cele 
prevăzute in 
șase aparținînd 
giei românești, 
tor făptui că în 
general _ _____
premiere și reluări vor fi 
reprezentate 22 de 
românești clasice și 
tempera ne din totalul ce
lor 30 de titluri prevăzute 
pe întregul interval de timp. 
Remarclnd calitatea piese
lor. se impune necesitatea 
ca în rîndul acestora să fie 
inclitse noi opere, eviden
țiind dominantele contem
poraneității revoluționare 
românești, p-ezentindu-i 
pe eroii săi, astfel incit să 
înscrie specifice valori for
mative. in spiritul exi
gentelor epocii noastre, al 
indicațiilor cu caracter pro
gramatic cuorfn.se In ma
gistrata cuvîntare a tova
rășului Nlcolae Ceaușescu. 
secretar general al parti
dului, pneședinte’e țării, 
la Congresul al III-lea al 
educației politice și cultu
rii socialiste.

Sînt toate motivele să se 
creadă că noul repertoriu 
va prilejui, ca și în alte 
stagiuni, spectacole de 
înaltă valoare artistică. 
Îndrăgite de spectatori si 
apreciate de specialiști, că 
prin ele 
deplini 
măsură 
cini de 
etică și 
nou.

opt piese 
repertoriu, 
dramatur- 
Este grăi- 
programul 

al anului, prin
piese 
con-

teatrul își va îh- 
în șl mai mare 
nobilele sale s; - 
formare artistică, 
politică a omului

Virgil BHADATEANU

cinema
O Morometih SCALA (11 03 72) 
12; 16; 19. FAVORIT (45 31 70) 
12; 16; 19, EXCELSIOR 
9; 12,30; 16; 19 
4» A J 
(50 43 58) 
0 Haiducii 
haiducilor;
15; 18.30 
0 PAdurea 
(17 55 46) -
19.30
0 Oslnda: 
15; 17.15; 19.30 
0 Anotimpul 
(10 67 40) — 15; 
0 Cuibul dt» 
(35 15 17) — 15; . .
0 Cu miinlle curate. Viraj periculos: 
MUNCA (21 50 97) — 15; 18.30
0 Răscoala din Timok: TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19 
0 Program special pentru copii șl ti
neret : DOINA (16 35 38)
0 Faraonul: GRI VITA (17 08 58) — 9; 
12; 16; 19
0 Apașii: DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
15; 17; W
0 Castane verzi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
Î Păcală : VICTORIA (16 28 79) — 9 

Waterloo: PAQEA (71 30 85) — 9,30;
12.30: 15,30; 18.30
0 Mari regizori, mari actori: PA
TRIA (11 86 25)— 9; 11.15: 13.30: 15,45: 
18; 20.15
0 Medalion Jack Lemmon : STUDIO 
(59 53 15) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; J6.45 ; 
19
0 Iartă-mă: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20

doua variantă :
— 15: 17; 19

lui Șaptecai,
FERENTARI

de fagi :
■ 9; Ui 13:

COTKOCENI

iubirii : 
17; 19 

viespi: 
17; 19

(65 49 45)
9;
9;

BUZEȘTI

Râzbunarea 
(80 49 85) -

GIULESTJ
15; 17,lqR

(49 48 48) —

VIITORUL

POPULAR

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare) : Gaițele — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Un anotimp liră nume 
— 18 ;
• Filarmonica „George EnCscu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară 
de muzică veche. Formația „CANTUS 
SERENUS* — 19
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
de balet românesc — 18
• Teatru! de operetă <lî 63 48, bd. 
N. Bălcescu 2) : silvia — 18.39 ;
• Teatrul ..Lucia Sturdra Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 9Ș 44) j 
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 
burghez — 18,30
O Teatrul Foarte Mic 
ciudat, după scăpătat
O Teatrul Gluleștl .
14 72 34) : Așteptam pe altcineva
— 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- (13 13 00) : Pe-un picior 
de plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Un tlnăr printre alții — 9 ; Pis
truiatul — 15
• Circul de stat (10 41 S5) : sosit
eircui !“ — 19
O Teatrul „Țăndărică* 05 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 10

»1) : Amurgul

(14 09 05) : Joc 
— 19
(sala Majestic,

T

nent.ru
cuorfn.se
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de . acreditare, 
ambasadorul YASSIN AHMED IS
TAMBUL! a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea rege
lui Hussein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei, un salut prie
tenesc șl cele mal bune Urări de să
nătate și fericire personală, de' pro
gres și bunăstare pentru poporul ro
mân.

In cuvintarea prezentată de am
basador sînt relevate relațiile de co
laborare dintre Iordania șl România 
și se exprimă dorința țării sale de a 
dezvolta și întări, pe mai departe, 
acește raporturi. Este subliniată, tot
odată, aprecierea de rare se bucu
ră in Iordania politica externă a 
României, consacrată 
constructive a problemelor

Iordania politica externă 
soluționării 

majore

(Urmare din pag. I)
GREYAmbasadorul canadian

SAUL, inmînind scrisorile de acredi- 
președihteiUi 

guvernului și 
.______ cald salut și
cele mal bune urări din partea gu
vernului și poporului canadian.

în cuvintarea prezentată de amba
sador este subliniată evoluția favo
rabilă a relațiilor româno-canadie- 
ne. aprecllndu-se că un moment de 
seamă in promovarea acestor ra
porturi l-a constituit Vizita efectuată 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Canada. în aprilie 
1985. Este exprimat, totodată, in
teresul Cgnadei pentru dezvoltarea 
și diversificarea în continuare a 
colaborării cu România, în diverse 
domenii de activitate.
Președintele NICOLAE 

CEAU$ESCU, primind scrisorile de

tare, a transmis 
Nicolae Ceaușescu, 
poporului român un

Cronica zilei

>
ce confruntă omenirea. Inclusiv a 
celor din Orientul Mijlociu.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUSESCU 
a transmis regelui Hussein Ibn Tăiai 
un cald salut și cele mai bune Urări 
de sănătate și fericire, de prosperi
tate și pace pentru poporul iorda
nian prieten.

în cuvintarea de 
președintelui Nicolae 
sint evocate raporturile de prietenie 
și cooperare dintre România și Ior
dania, care s-au dezvoltat și diver
sificat continuu, în conformitate CU 
înțelegerile stabilite la nivel inalt. 
Se subliniază, totodată, C2 f-U-t- 
largi posibilități pentru 
în continuare ă acestor 
pian politic, economic și 
menii de interes, comun, in folosul

răspunS a 
Ceaușescu

că există 
extinderea 
relații pe 

in alte do

și spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii in lume.

In cuvîntare este reafirmata pozi
ția României' în principalele proble
me internaționale, arătindu-se ca 
țara noastră se pronunță pentru re
glementarea politică, globală a Situa
ției din Orientul Mijlociu și instau
rarea unei păci drepte și durabile în 
regiune. în acest cadru, este relie
fată însemnătatea convocării unei 
conferințe intefnațiohale în vederea 
soluționării problemelor din Orien
tul Mijlociu, care să se desfășoare 
sub egida Organizației Națiunilor li
pite si la care să participe toate păr
țile interesate, inclusiv O.E.P. — ca 
reprezentant unic și legitim al po
porului palestinian — și Israelul, 
precum și, membrii permanent! ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

Cu prilejul împlinirii a 38 
de la proclamarea Republicii 
lare Chineze,_ Ia _<' 
,3tudio‘* 
marți, ., 
lung metrajul artistic 
actrițe".

La spectacol au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Asociației de 
prietenie româno-chineză, Ministe
rului Afacerilor Externe, Asociației 
cineaștilor, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au participat Wang Jingying, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice

de ani 
Popu- 

cinematograful 
din Capitală a avut loc,. 

„Gala filmului chinez", cU' 
„Visul unei,

acreditați in țara noastră, membri ai 
cdrpului diplomatic.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Federale Nigeria, marți a avut 
Joc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. in cadrul căreia au fost pre
zentate preocupări legate de dezvol
tarea economico-fiocială a țârii.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură. t

A fost prezent Emeka Yosakwe- 
ker, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Federale 
București.

Nigeria la

CRONICĂ

Ambasadorul Canadei

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Gheorghe Petrescu a fost eliberat 
dirt funcția de viceprim-miniștru al 
guvernului, iar tovarășul loan Avram 
din funcția de ministru al energiei 
electrice, pentru lipsuri grave, acti
vitate hăcorespunzătoare și neînde- 
plinirea atribuțiilor ce le-au revenit 
în realizarea programelor stabilite, 
în conducerea, 
funcționare a 
național.

organizarea și buna 
sistemului energetic

eliberări și

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. Consi

liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, 
în numele întregului popor bulgar și ai nostru personal, mulțumim cordial 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România. întregului popor român și dum
neavoastră personal pentru felicitările și urările calde adresate cu ocazia 
aniversării a 43 cte ani de la victoria Revoluției Socialiste in Bulgaria.

împărtășim certitudinea dumneavoastră că relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare fructuoasă dintre partidele și popoarele noastre se 
vor dezvolta în continuare în mod ascendent. în interesul și pentru bună
starea poporului bulgar și poporului român, pentru înfăptuirea cauzei socia
lismului. păcii și colaborării in Balcani, pentru întărirea încrederii și coexis
tenței pașnice in lume.

Din toată inima dorim poporului frate român succese noi și mai mari 
în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in Republica Socia
listă România.

acreditare, a transmis guvernului șt 
poporului canadian un cordial salut 
și cele mai butle urări.

îh cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
evocate intîlnirile și convorbirile pe 
Câre le-a avut 6u guvernatorul ge
neral al Cânadei Și cu primUl-mi- 
riistru canadian, în timpul vizitei 
făcute în această țâră, subliniirt- 
du-se importanța acordurilor și în
țelegerilor convenite pentru dezvol
tarea relațiilor româno-eahadiene. 
Este relevată, în același timp, nece
sitatea de a Se ăcțiorta în continuare 
pentru extinderea acestor raporturi, 
pe baza Uhor acorduri de lungă du
rată care să confere perspectivă șî 
Stabilitate Colaborării și Cooperării 
româhO-canadiene.

îrt Cuvîntare este apreciată conlu
crarea dintre România și Canada pe 
plan internațional, în scopul promo
vării dezarmării și destinderii. în
țelegerii și colaborării între nățiuhi.

Se subliniază că, in actualele îm
prejurări, se impune să se depună 
toate eforturile pentru a se ajunge, 
într-un timp cit mal scurt, la înțe
legeri care să ducă la oprirea cursei 
înarmărilor șl reducerea reală a 
arsenalelor militare, ia asigurarea 
securității și păcii în Europă și în 
întreaga lume.

★
Dtipă prezentarea scrisorilor 

de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a.avut convorbiri, 
separate, cu ambasadorul Regatului 
Hașemit al Iordaniei, Yâssin Ahmed 
Istambuli, și ambasadorul Canadei, 
Grey Saul,

Lă solemnitățile de prezentare a 
Scrisorilor de acreditate și la con
vorbiri au participat Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Prin decret
★

prezidențial âu fost

BISTRITA-NĂSĂUD :
Realizări edilitare

CU blocurile recent predate „la 
cheie" specialiștilor din Livezile. 
Josenii Birgăului, Galații Bistriței, 
Braniște. Rebrișoara si Budești, 
numărul apartamentelor construite 
in satele județului Bistrita-Nă* 
sătid se ridică Ia 1 228. Este de 
remarcat faptul că noile blocuri se 
integrează armonios in arhitectura 
specifică zonei si sînt prevăzute iri 
marea lor majoritate, la parter, cu 
unități comerciale si . prestatoare 
de servicii. Pină la sfirșilul anu
lui vor măi fi realizate 126 apar
tamente. majoritatea aflîndu-se în 
stadii avansate de finalizare. 
(Gheorghe Crișân).

aprobate următoarele 
numiri în lunette : .

1. Tovarășul Decebal 
numit in funcția de președinte al Co
mitetului de Stat pentru Prețuri și 
eliberat din funcția de adjunct al 
ministrului finanțelor.

2. Tovarășul Barbu Petrescu a fost 
numit in funcția de ministru secre
tar de stat la Comitetul de Stat al 
Planificării.

3. Tovarășul Gheorghe Cazan a 
fost eliberat din funcția de ministru 
secretar de Stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale.

4. Tovarășul Constantin Stanca a 
fost numit în funcția de ministru 
secretar de stat ia Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării- Eco
nomice Internaționale si eliberat din 
funcția de adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Urdea a fost

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria
GHEORGHI ATANASOV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România, sincere mulțumiri pentru mesajul cordial adresat cu 
ocazia Zilei naționale a Indoneziei, care a fost primit cu recunoștință.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate și progres continuu pentru România și poporul român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIAUSimUlJ
COVASNA : Realizări ale petroliștilor

Sondorii de lâ brigada de pro
ducție tir. 8 Ohelința din județul 
Covasna, prin aplicarea unor meto
de moderne de exploatare, au pro
dus îh luna septembrie O cantitate 
.suplimentară de peste 590 tone de 
țiței. Merită subliniat faptul că lu
crătorii Schelei de forai din aceeași 
localitate depun eforturi susținute

pentru introducerea Unor noi teh
nologii de fotâi. folosind fluidele 
de densitate mică ce concură direct 
la creșterea producției de țiței, Tot 
în aceafetă lUnă a fost pusă in 
funcțiune o nouă sondă. iar alta se 
află în ptobe tehnologice. (Con
stantin Timarul.

municipiului Baia Mare, iar pe 
traseul tunelului. în subteran, vor 
Ii construite două centrale hidro
electrice. Se Vor construi blocuri 
de locuințe și alte dotări social-cui-

turale, precum și o centrală ter
mică. După terminarea Obiectivului 
hidrotehnic, acest ansamblu va de
veni Stațiune de
Pârjab

ALBA : Drumuri modernizate

odihnă. (Gh.

MARAMUREȘ : Obiectiv hidrotehnic
La izvoarele rlului Mara a în

ceput construcția unui baraj câre 
va fade posibilă forinâreâ UnUi lac 
de acumulare pe o suprafață de 
8S hectare. Constructorii brigăzii 
complexe din Baia Mare si ai

Trustului de construcții hidroteh
nice BuCUrtești Vor realiza uri baraj 
înalt de 88 ftietri. folosind ca ma
terial andezitul. care se află în a- 
pfopiere. Acumularea de lâ Runcu 
vă asigura volumul de apă necesar

în Complexa activitate social-e- 
conomică a județului Alba Se în
scrie și preocuparea pentru moder
nizarea legăturilor rutiere dintre 
localități, întreținerea celor exis
tente, realizarea unOr noi căi de 
acces. Lucrătorii Direcției județene 
de drumuri și poduri au înscris în 
acest an la rubrica „Realizări" : 
modernizarea drumurilor SinCel —• 
Pănăde, Boz — Doștât și Teteac — 
Totoi. De asemenea, au fost efec
tuate consolidări de îmbrăcăminți

asfaltice pe 22 km 
bituminoase pe 35 
construite și date in folosință 3 
mari poduri de beton armat peste 
fiul Mureș în orașul OCna Mureș, 
peste Tîrflâva Mică la Petfisat — 
Blaj, peste Secaș ia Cut. De ase
menea, au mai fost realizate po
duri în comunele Milia'ț și Mirăs* 
lăU. Se află în curs de modernizare 
și extindere păsare1 a pietorială 
Blaj — Vesa peste Tirnava Mare. 
(Ștefan Dinică).

și tratamente 
km. Au fost

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Mult succes reprezentantelor noastre
in cupele europene

la
picbtdyiior anterioare

După prlrtîa manșă, CU un avan
taj de patru goluri, greu se mai 
poate întrevedea o răsturnare a 
situației, mai âleis cihd Vorbim 
de supercampioana EUfopei, Steaua 
București. De fapt, nu numai scorul, 
ci și maniera de joc din prima jfl« 
tilnire cu campioana Ungariei ne 
dau dreptul să Credem îfitr-o califi
care certă. După jocui de 1a 16 sap* 
tembrie de pe stadionul Ghencea, 
cînd formația Condusă de Anghel 
Iordănescu și Radu Troi ă învins de 
o manieră categorică, antrenorul 
echipei maghiare, Verebes. ne dfeclara 
că elevii săi au făcUt cea toai bUnă 
partidă din acest sezoti, recuhoscîfid 
in același timp, cu franchețe, neta 
superioritate a ibrrnației ihvingătoai 
re.

Formația campioană a României, 
Steaua, â mat eliminat Sin compe
tiția numărul Uhu a Europei, cU doi 
arii iri urmă. tot o campidâriă a 
Ungariei, Horived, după care drumul 
greu a urcât pină la CUCerifea tro
feului în superba noapte de lâ Se
villa, cînd a întrecut redutabila cam
pioană a Spaniel, F.C. Bârceloha.

Steaua reprezintă In momentul de 
față eehipa-etalon a fotbalului fomâ- 
nesc și poate tocmai de aceea meciUÎ 
săU de astăii este așteptat cti lift 
deosebit iriteres. Fbtbaliștii români 
au sosit la Budapesta luni după- 
amiază și locuiesc in frumosul hotel 
„Flamirigo" din Ihsula Margareta. 
Aici, fotbaliștii noștri au fost În
conjurați cu mult interes de ziariști, 
de fotoreporteri. Cei care au Văzut 
partida de la București au numai 
cuvinte de elogii la adresa jocu
lui echipei campioane a Româ
niei. Foarte mulți specialiști cU care 
am discutat, antrenori, ziariști, spec
tatori, indică, și pentru 
Budapesta, același 
Steâua.

Jucătorii bUcUreșteni, 
lor stat optimiști inainteâ jocdlui de 
astăzi, pe Care 1-aU pregătit cu toată 
seriozitatea. AntrenOrtil Anghel tbr- 
dănesCU, care a văzut de citeVa ori 
echipa adversă, ne declara că la 
BuCurești, în Ciuda scorului. Steaua 
a inVins 0 echipă destul de bUnă, 
capabilă ca de la un joc ia altul să 
creaScă in valoare. ToCihai de acehă 
jucătorii militari s-ăii pregătit cu 
cea mai mare seriozitate. Căpitariul 
echipei, Tudorel Stoică, ne-a decla
rat : „Pe teren propriu, echipele 
ungare sîrit foarte greu de irivinfe, 
dar rtu imposibil. Am venit ia Bu
dapesta să jucăm fotbal cel puțin 
la fel ca la București. Jocul nostru 
nu va fi lift joe de apărare â rezul
tatului din prima manșă : dorim să 
data goluri și pe propriul tereri al 
partenerului nostru de întrecere. 
Oricuta, calificarea nu o pUteta rată 
și acesta este scopul nostru prin
cipal'*.

Echipă a făcUt feri seară uh antre
nament pe stadihhul M.T.K. la lumi
na reflectoarelor, th linii mări, an
trenorii echipfei ftOastre campioane 
vor trimite în teren aceeași formație 
care a cîștigat la București, probabil 
cu Stîngaciu în poartă. Așadar : 
Stirigariii - iovan. Burnbescu. Be- 
lodedici, UngureaHU — Stoică, 
BOloni, Hagi, Majearu — Lăcătuș. 
Plțurcă. Antrenorul echipei maghia-

re se Va decide asupra formației doar 
cu cîtevâ ore înaintea jocului. Să 
reamintim Că partidă Va iheepe la 
oră 21 (ora României) și Va fi COh- 
dusă de o brigadă de arbitri din 
R.P. Bulgaria, avîndu-1 ia centru pe 
Shârlâțki.

Petre cristea
Budapesta, 29 septembrie

joctil de la 
învingător :

ftntrehorii

Timp de două săptămîni, antreno
rii și jucătorii echipei Dinamo
București și-au concentrat . întreaga
forță în pregătirea partidei revanșă 
cu puternica formație belgiană
F. C. Maiines. Atriatorii de fotbal
cunosc împrejurările în care s-a des
fășurat mociul-tur, știu, de aseme
nea, că fotbaliști titulari ai echipei 
bucureștene, cum Sînt Rednic si Ma- 
teuț, au fost indisponibili priitrii 
jocurile din campionatul național 
care au avut loc în această perioadă 
de două săptămîni. Aceste „urme" 
ale partidei de ia Malines i-au am
biționat și mai mult pe jucătorii 
noștri, de la Moraru pină Ia. Ddru 
CămătarU, ih dorință 
de a obține nu numai 
și calificarea in turtii — -----------
pei cupelor". Tentativele de recupe
rare și de refacere a tuturor jucă
torilor determină conducerea tehni
că a echipei noastre să amine co
municarea formației Dinamo pină îrt 
cutsul zilei de astăzi. De altfel, șl 
conducerea tehnică belgiană proce
dează la fel, deși ih totul F. C. Ma
lines sosit luni la București, după 
cum hi s-a comunicat, hu se înre
gistrează nici o indisponibilitate. 
Formația Va fi oricum apropiată de 
cea aliniată în meciul tur. Luni, lo
tul belgian a efectuat uh intens an
trenament fizic, ih spiritul dominan
tei tactice a acestei echipe, iar iefi, 
pe terenul central ai stadionului ,,Di- 
namo", și-a desfășurat obișnuitul an
trenament „la ora meciului1*.

Partida va înoepe azi la ora 15.30 
și va fi arbitrată de o brigadă ita
liană — la centru, D'Elia. Delegat 
oficial al U.E.F.A. : Roland Keller 
(Elveția), același care a figurat șl la 
meciul Victoria — E.P.A. Larnaka.

Să-i dorim reprezeijtahtel noastre 
în „Cupa cUpelor" împlinirea nă
zuințelor sale de calificare șt să-i 
susținem din tribune eforturile pe 
întreaga dutată a dificilei partide.

ValerlU Ml»ON£SCtî

pe jUeățorii

lor fierbinte 
o revanșă, dar 
secund al „CU-

Universitatea Craiova

Victoria București 
- calificare 
merituoasă

optimism moderat
Aici, la Chaves, rteciul-retur din 

cadrul primei manșe a „Cupei 
U.E.F.A." este așteptat cu interes’ 
absolut general... de la jucători la 
locuitori. Stadionul „Municipal" — 
pregătit sărbătorește. Ca de carnaval, 
pentru găzduirea primei confruntări 
fotbalistice europene, în cinstea 
căreia s-a emis și o plachetă specială 
— poate cuprinde 25 OOO de specta
tori ; toate locurile au fost vindute 
pină în preziua meciului, deși pi
torescul oraș are mai putini locui
tori decit hUmărui de iocliti ai sta
dionului. Explicația gazdelor noas
tre : „Firma formației cralovene 
e la fel de măre câ Și dorin
ță noastră de calificare ca atare, 
lă primul meci pe teren pro
priu intf-o cupă intercontinentală 
Vor vetii... toți locuitorii din Chaves, 
plus cîtevâ mil de simpătiZahți din 
Spahia, a cărei graniță se află doar 
la 6 kilometri distanță de stadion".

în. ceea ce ne privește, Universita
tea Craiova a (re)vefiit îh Portugalia 
(să nU Uităm că îh Urmă cu cițlva ani 
eââfăcilt Un meci de neuitat la Li
sabona, remiZînd cu Benfica) avind 
hotărirea de neclintit și dorința 
fierbinte să lupte din răsputeri pen
tru a-Șl apăra acel 3—2 de lâ Ctâ- 
ioVâ și șansă calificării in tiirul doi 
al acestei aspre competiții, la care 
participă pentru a Xl-a oară. Opti
mismul Calculat și... ambiția olte
nească — acestea sînt sentimentele 
tohifiahte eh animă pe toți COtapO- 
henții echipei craiOVene, căreia re
intrarea in joc ă lui Lung și Rada 
îi dă ațipi și un plus de siguranță. 
Puși puțin in dificultate de acciden
tarea, îrt meciul de lă Bacău, a lui 
Weissenbacher (rămas ih gips 
acasă) Și de mai mult ca sigura in
troducere in echipa adversă a llil 
DâVId. antrenorii C. Oțet și N. Zam
fir V&f alinia formația : 
Negrilă, Săfidoi, Giră 
Adrian Phpescu — Rada. 
Iflmescu (Citirea). Badea 
gău, Ghiță (Stoica), fiaul Aguas, an
trenorul echipei Grupe Desportivo 
de Chaves, va folosi, după cîte ni s-a 
spus aici, formația care a îhVitis 
minieă tfUcUtă îh campionatul 
tefh cU 6—1 pe Fafense.

Aici vremea este bună 
meciul vă începe la ora 
ora României) și Va fi 
eentfu de irlandezul P. Ddnelli.

N. Zam- 
Luiig — 
PopescU, 
Mănăilă, 
— GePl-

du- 
ln-

joe,pentru
15 (oră 17, 
arbitrat la

Nicolae BABĂLĂU
Chaves, 29 septembrie

Mii de spectatori au fost ieri 
în tribunele terenului de fotbal 
„Victoria" spre a susține efor
turile echipei bucureștene pen
tru calificarea îri turUl secund 
al „Cupei U.E.F.A.". Și într-âde- 
văf, echipa Victoria București 
a învins, din nou, de astă dată 
insă CU 3—0 (1—0), pe E.P.A.
Larnaka, cțupă o partidă destul 
de aprig disputată, echipa ci
priotă comportîndu-se peste aș
teptări, hu numai prin ambiția 
cu care și-au apărat șansele, ci 
și prin calitatea fotbalului prac
ticat. în pofida timpului deloc 
propice întrecerii și a terenului 
caffe deVehea tot măi dificil, ju
cătorii echipei române s-au im
pus treptat și pe tabela de taăr- 
caj, oferind publicului nume
roase acțiuni avintate și coeren
te din punct de Vedere tactic, 
fazele la poarta Cipriotă, multe 
și frumoase, fiind subliniate 
prin aplauze repetate de acest 
public ce nu s-a lăsat deloc im
presionat de ploaie și vremea 
rece, în dorința iui de a-și sus
ține echipa favorită. Și trebuie 
să spunem că Victoria Bucu
rești, 0 îmbinare de jucători 
experimentați, cu tineri fotba
liști incă neâfirmați, incepe să 
devină o fpșmație omogenă și 
competitivă, chiar ia nivelul 
Competiției europene. Desigur, 
AUgUstin și Țâlhar, care dețin 
experiență îh asemenea între
ceri, âu jucat exemplar pentru 
tinerii lor colegi, ca și Cofetel 
Solotrion și VâișeoViCi în creștere 
de randament, pe măsura Valo
rii lor tehnico-tactiee. Dat ieri 
s-au remarcat, prin calitatea ac
țiunilor și contribuția lor la ca
lificare. tineri fotbaliști cvasia- 
nonimi despre care se poate 
spUne că ăU trecut aproape 
direct de la nivelul diviziei 
noastre „B“ la „Cupa U.E.F.A.", 
cuta sînt mijlocașii Ene și Co- 
jocaru, precum șt portarul ex- 
bOtoșănean Rotărescu. Să Zi
cem, în concluzie, că publicul a 
aVUt fier, a simțit că Victoria 
București, perseverentă și se
rios pregătită, începe să-și fău
rească o personalitate fotbalis
tică și Că mărită să fie susținu
tă CU toată căldura pe tărimui 
„CUpel U.E.F.A.".

Cele trei goluri aU fost înscri
se de Nuță, primele două (min. 
32 Și 60 din penălti), iâf Ultimul 
— o realizare de spectacol a 
lui AugUstin (min. 82).

V. MIRONESCU

SIMFONII PRAGHEZE
Uneori și întilnirea cu orașele se 

lasă cu... „dragoste la prima ve
dere", 
mai 
nirea 
trecut 
tot te 
fonie 
turnuri dantelate străjujnd malu
rile Vltavei, cu vîrfuri ascuțite d« 
catedrale săgetind cerul ; cu stră
duțe strimte, fierbînd de mulțime, 
unde dai de unghere încintătoare : 
cupole, portaluri, cornișe ; cu surî- 
suri de grădini in terase ; cu atî- 
tea alte fațete pe care și le dez
văluie Praga, „orașul de aur", acea 
legendă vie ce se țese dezinvolt 
de peste un mileniu.

Spre a întreține inefabilul le
gendarei „Simfonii", o armată de 
restauratori și constructori se află 
mereu pe schele. îngrijind „tenul" 
vechilor clădiri, corijîndu-le anu
mite părți interioare sau schim- 
bîndu-le cu totul, pentru a lăsa 
doar fațada de epocă, primenită și 
ea după ultimele rețete de cosme
tică urbanistică.

De fapt, ceea ce vizitatorul poate 
admira azi în Praga veche sint mai 
mult fațade și acoperișuri de clă
diri, căci „măruntaiele" lor au 
fost profund răvășite de exigențele 
vieții. Nu numai fiindcă pe sub 
talpa caselor înălțate cu două-trei 
secole în Urmă trec acum liniile 
metroului și Un întreg complex de 
țevi și cabluri instalat în ultimii 
cîțiVa âfii. cînd S-a trecut la reno
varea rețelei de apă și canalizare, 
dâr înseși Structurile clădirilor au 
căpătat substanță de fier-beton. pe 
lingă adaptările țiriind de reîmpăr
țirea suprafeței locative, de siste
mul de încălzire etc. Trai modern 
îndărătul unor aparente arhaice — 
s-ar putea spune. Deși snobismul 
rămîne o meteahnă ce străbate 
epocile, conservarea orașului vechi 
înseamnă, desigur, ceva mult mai 
mult. înainte de toate, păstrarea 
valorilor arhitecturale — ca și a 
celor culturale in genere — echi
valează cu O legitimare a geniului 
hațiOhăl în devenirea să istorică 
și ca atare eforturile pe acest teren 
sint pe deplin justificate — este 
de părere Vladimir Castka, direc
tor la Institutul de construcții din 
Praga.

Străinului ajuhs aici. întreg acest 
ansamblu arhitectonic ii aduce 
mărturie despre scurgerea pe aces
te meleaguri a unor perioade de 
prosperitate și stabilitate suficient 
de lungi ca să îngăduie afirmarea 
Urtui bogat și original filon al 
artei arhitecturale.

Pentru a rămine îneîntat de pri
veliștea acestui oraș e de ajuns 
s-o cuprinzi cu privirea, eventual 
să parcurgi la pas unele din peri
metrele care i-au făcut faima. Dar 
nu trebuie Uitat Că mâi toate lu
crurile — și ființele — de pe lume 
paf la pritaa Vedere nu tocmai 
ceea ce sint. Privind mai de apfoa- 
pe și mai pe îndelete fizionomia 
Pragăi. străbătind perimetrul vechi 
de-a lungul și de-a latul, afli cu- 
rind că impresia de muzeu de ar
hitectură. Unde se amestecă epoci 
și stiluri, nu este prea corectă. Mai 
intîi fiihdcă monumentele istorice 
ale orașului — aproape 2 000 la 
număr — nu sint mai puțin „în
suflețite" decit edificiile moderne. 
Dimpotrivă, aceste construcții, 
relevind cu prestanță patina vre
mii. adăpostesc săli de Concert, 
expoziții, asociații culturale, insti
tuții, locuințe. Poate Că tocmai 
felul cum se Integrează în Viața 
cotidiană a Capitalei prodigioasa 
zestre arhitecturală face din Praga 
un oraș unic îh felul său. Apoi, 
chlăr îh zona centrală, unde, evi
dent. nu e loc de mari lucrări, se 
Construiește, 
„plombe", dâr 
calce bine cu 
orice căi, să 
prea șocante.

iar unul din cazurile cele 
flagrante îl constituie întîl- 

cu Praga. Chiar de ai fi 
prin zeci de alte capitale, 

simți cucerit de această sim- 
în piatră și cărămidă, cu

totuși, in Sistem 
din acelea care să

Cestul „danturii1*. In 
evite nepotrivirile 

___ „ ______ _ cum încearcă să se 
justifice autorii proiectelor, Cate,

Prognoza meteorologică pentru luna octombrie
După cum comiirtică InătitUttil de 

meteorologie șl hidrologie, regimul 
pluviometric vâ fi în luna Octombrie 
apropiat de normai în nord-vestul 
tării șl Ușbi* defiditai* in delelalte re
giuni. Din punct dp Vedere tertriic, 
valorile medii lhnare se vot situâ, 
in geheral, sub cele normale. în de
cadă a doua, frecvent se va Proddce 
brUriiă.

în primele zile ale decadei 1—10 
octombrie, vremea va fi în general

instabilă și vă ploua în majoritatea 
regiunilor tării. Apoi, ploile se Vor 
restrihge ca arte. Temperaturile ma
xime vor fi ciiprihse între 14 și 24 
de grade. iZplât mâi ridicate îh siiSUl 
tării, iar cele minime între 4 și 14 
grade. mâi coborîte in primele și 
ultimele nopți, cînd condițiile vor fi 
favorabile producerii brumei în nor
dul șl estul țării.

între 11—20 octombrie, vrerhea Vă 
fi ușor mai reoe decît în mod obiș-

tiUit CerUl va fi variabil. Vîntul va 
prezenta intensificări temporare in 
estul țării din sectorul nordic. Vor 
cădea ploi slabe în nofdul șl ostul 
tării. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse intre 10 și 20 de grade, ușor 
mâi ridicate la începutul intervalu
lui. lat minimele fee vor situa îhtre 
rHlHlis 3 și pitiș 7 grade, nîai coborîte 
în depresiunile intramontane. Local 
se va produce, brumă.

în intervalul 21—31 octombrie, 
vfeme schimbătoare. Cerul vâ pre
zenta înnorări accentuate în partea a

doua a Intervalului, cînd local va 
ploua slâb în regiunile nordice și 
nord-vestice. precum și la munte. 
Trecător, precipitațiile se vor trans
forma in lapoviță și ninsoare lâ alti
tudini de peste 1 500 m. iar vîntul se 
va intensifica din sectorul nordic, 
Temperaturile maxime vorf fi Cu
prinse îfițrfe 12 și 22 de grade, mâi 
coborîte în regiunile nordice și estice, 
iar cele minime între zero și 10 gra
de. mai scăzute în primele nopți în 
zonele subcarpatice si în Centrul țării, 
unde se va produce brumă.

bineînțeles, nu sînt tradiționaliști. 
Așa se face că în zona „sacră", 
unde pină nu de mult tradiția avea 
drepturi de monopol, s-au înălțat 
in ultimii ani construcții de. marcă, 
cum sînt impunătoarea sală a Con
greselor — cu 3 000 Jocuri, intr-un 
complex arhitectural de 6 500 
locuri — clădirea Adunării Națio
nale, Palatul culturii sau, de cu- 
rind, noul sediu al RadiotCleviziu- 
nii, care, cu cele 30 de etaje ale 
sale și cu peste o sută de metri 
înălțime, nu are absolut nici o 
șansă să se armonizeze cu ceea ce 
există împrejur. De altfel, edilii 
par să fi acceptat de acum ideea 
că armonizarea are limitele ei.

A avut și mai inainte. căci din
colo de răsfățul barocului din par
tea centrală, se profilează coșurile 
uzinelor pragheze. destule fume- 
gînde și implicate, deci, în mod 
direct în împuținarea rezervei de 
aer respirabil.

Evident, nu lipsesc preocupările 
ecologice, ba s-ar putea spune că 
ele tind să devină o veritabilă 
obsesie pentru factorii de răspun
dere, tot mai presați de studiile

Însemnări
din R. S. Cehoslovacă

și previziunile specialiștilor, de 
creșterea gradului de conștienti
zare a cetățenilor. Numai că in
tr-un asemenea domeniu de mare 
complexitate nu se pot aștepta mi
nuni peste noapte. S-a trecut de 
mai mulți ani la reducerea facto
rilor de poluare industrială. însă 
avansul pe acest teren este difieil, 
mai ales că nu lipsesc situații 
unde, în Virtutea utilajelor și teh
nologiilor existente, stoparea po
luării ar însemna stoparea produc
ției. Or. aici asocierea insolită în
tre turnuri gotice și furnale ne 
amintește de o realitate esențială : 
capitala Cehoslovaciei socialiste 
este o puternică citadelă a muncii, 
unde trăiește cam o șeptime din 
populația țării. Sutele de fabrici 
și uzine, reprezentind, practic, toa
te sectoarele, asigură peste 15 la 
sută din producția industrială a 
Cehoslovaciei și tot aici se află Cel 
mai măre șantier din țară : o cin- 
elftie din volumul total al lucrări
lor de construcții edilitare. Aceste 
date au fost prezentate în cadrul 
Unei ample expoziții, organizate in 
Incinta Palatului culturii, asupra 
istoriei, actualității și perspective
lor capitalei cehoslovace. Iată și 
alte aspecte Semnificative înfăți
șate cu acest prilej. In decurs de 
peste un secol, populația orașului 
a sporit de la 345 000 la 1 182 000, 
cit are în prezent, adică s-a triplat, 
ceea ce nil Sugerează nicidecum o 
explozie demografică, ci un ritm 
de creștere comparabil cu al capi
talelor vest-europene. Lucru expli
cabil, dacă ținem seama că Ceho
slovacia se. număra între țările 
dezvoltate industrial incă in pri
mele decenii ale veacului nostru 
și Ca atare nu a cunoscut efectele 
a ceea ce se cheamă astăzi exodul 
rUtâl. Virsta medie a populației 
pragheze este de 38 de ahi. dar 
această cifră globală ascunde dis
parități. Astfel, in cartierele ora
șului Vechi un locuitor din trei a 
atins virsta pensionării, pe cind 
in hPile cartiere predomină popu
lația tinără (un locuitor din trei 
afg SUb 15 ani). Aici. în zonele 
noU Construite. Se concehtrează 
grosul muncitorimii de la între
prinderile industriale pragheze. 
MUlte din aceste întreprinderi nu 
se aflau inițial în oraș, ci în loca
litățile mărginașe, care însă, o dată 
cu expansiunea urbană, au devenit 
de fapt cartiere ale capitalei.

După 1945. s-a construit mult și 
la Praga : peste 220 000 locuințe,

aproape jumătate din fondul loca
tiv al orașului. Datorită întinderii 
construcțiilor, vechea Pragă pare 
tot mai mult o oază înconjurată 
de cartiere noi, cu blocuri care, cu 
toate variațiile încercate de arhi- 
tecți, nu se prea pot îndepărta, ca 
de altfel și în alte părți aig lumii, 
de modelul cutiei de chibrituri. Se 
pare că fascinația prefabricatelor 
nu a lăsat îh shâ'rriă fanteziei decît 
îmbinarea citorva nuanțe de culori 
și alternarea unor forme mai mult 
sau mai putin.diferite .de balcoane. 
Bineînțeles că acest colectivism al 
formelor arhitecturale sporește 
nemăsurat, chiar pentru locatari, 
funcția plăcuțelor cu numele stră
zii și cu numărul sau literele iden
tificatoare ale 
așteptai, că și în 
viitorul va rezerva un larg cimp 
inovației.

Noile cartiere se întind mereu 
(circa 60 000 de praghezi se mută 
anual in locuințe noi). Numai in 
partea de sud a orașului s-au con
struit peste 100 000 de apartamente, 
în această zonă am avut prilejul 
să văd urt „sector model". Model, 
fiindcă atunci cînd oamenii se 
mută aici, totul e gata : locuințe, 
școli. grădinițe, magazine etc. — 
îmi explică gazdele, adăugind că 
totul e conceput plecînd de la un 
„model", un 
de locuințe cu 
cesare — care

Strădaniile 
tanți și constructori s-au materia
lizat intr-un vast 
blocuri de locuințe, 
vădită grijă de a le asigura o anu
mită individualitate. De altfel, ca 
în toate marile cartiere, se pot 
distinge lesne diferitele etape ale 
realizării lor. mai ales etapa pre
fabricatelor din beton. în cazul de 
față, trăsătura caracteristică o dau 
combinația culorilor deschise, ame-’ 
najarea 
verzi și 
raion a 
bile.

Viața 
gamă bogată a formelor de mani
festare. Despre dimensiunea ei 
cultwral-artistică s-ar putea spune 
multe, căci 
notoriu de 
domeniu.

Iată însă 
cunoscută a 
siunea, „aproape britanică", 
mi s-a spus, pentru cluburi. Ce-i 
drept, activitățile unui club de pe 
malurile Vltavei nu coincid nea
părat cu ale unuia de pe malurile 
Tamisei. dar rămîne loc și pentru 
asemănări. în genere, cluburile 
pragheze sînt amenajate pentru 
petrecerea reconfortantă și instruc
tivă a timpului liber, mai cu sea
mă in noile cartiere. Așa. de 
exemplu, in cluburile pentru tine
rele femei se organizează cursuri 
de cosmetică, de vestimentație mo
dernă și practică, de alimentație 
rațională. Membrii cluburilor tine
rilor părinți primesc sfaturi utile 
cu privire la îngrijirea copiilor, la 
viața conjugală. Ia meniurile cele 
mai potrivite, precum și consultații 
juridice. în cluburile „bătrineții 
active" au loc intîlniri cu medici, 
psihologi, artiști ; se organizează 
exerciții fizice, plimbări în natură, 
diverse activități culturale. Există 
și cluburi ale „bunicelor înțelepte", 
unde se dezbat 
educația copiilor, 
ridicate de autoritate^ 
de coexistența a trei 
aceeași familie și cîte

O dovadă în plus __
cotidiană a praghezilor. ca și în 
arhitectura orașului, tradiția și 
inovația nu șe exclud, ci se com
pletează. rezultind o admirabilă 
simbioză. Cu certe efecte benefice 
asupra traiului locuitorilor, a spi
ritualității lor.

blocului. Este de 
acest domeniu

microraion. — grup 
dotările, sociale ne- 
apoi se multiplică, 
depuse de proiec-

perimetru cu 
executate cu

originală a largilor spații 
gruparea în fiecare micro- 
garajelor pentru automo-

praghezilor cuprinde o

prestigiul 
multă vreme in

Pragăi este
acești

și o latură mai 
vieții praghezilor

puțin 
: pa- 
cum

probleme privind 
diverse aspecte 

părinților, 
generații în 
altele.
că în viața

Vasile OROS

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 septembrie (ora 20) —
3 octombrie (ora 20). in țară : Vremea 
va fi rece pentru această perioadă. 
Cer.ul Va fi variabil, mai mult noros, 
In estul si sudul tăflf. unde, pe alocuri, 
va ploua. Izolat, in zona de munte, 
trecător, precipitațiile pot fi și sub 
formă de lapovlță și ninsoare, Vîntul

va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
zero și 8 grade in jumătatea de nord 
a țării, mai scăzute în depresiuni, și 
intre 4 șl 10 grade în cea de sud. iar 
maximele, in general, vor oscila intre 
10 Și 18 grade. Dimineața, pe alocuri, 
se va produce brumă mal ales In Ma
ramureș. Transilvania și nordul Mol
dovei. tn București : Vremea va fi rece 
pentru această perioadă a anului. Ce
rul va fi mal mult noros. Temporar 
va ploua. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 Șl 10 grade, cele ma
xime între 15 șl 17 grade.
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ROMANIA. PREȘEDINTELE NICDLAE CEAOSESCR 
actioneazâ ferm pentru solutionarea gravelor probleme 

ale vieții economice si financiare internaționale

Schimb de mesaje româno-suedez
la nivel înalt

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BOTSWANA

Domnului QUETT K. J. MASIRE

Cuvmiul conducătorului delegației țării noastre la 
a „Grupului celor 77"

vederile G.A.T.T. privind acordarea 
clauzei națiunii celei mai favorizate.

Avind in vedere rolul important 
ce revine F.M.I. și Băncii Mondiale 
în soluționarea problemelor finan
ciare complexe ale vieții internațio
nale, apreciem că aceste instituții 
trebuie să-și reconsidere fundamen
tal politica și practicile folosite.

F.M.I. și B.I.R.D. ar trebui să apli
ce aceleași criterii in perceperea do
bînzilor și rambursarea creditelor, 
prelungind termenele, de rambursare 
cu cel puțin zece ani și limitînd ni
velul dobînzilor pentru crearea re
surselor de creditare. B.I.R.D. va 
trebui, de asemenea, să renunțe la 
practica arbitrară și.nejustâ de ma
jorare a datoriei externe prin adău
garea așa-zisului „risc valutar", iar 
rambursarea creditelor acordate să 
se facă la nivelul și în structura va
lutelor. contractate inițial, fără nici 
un fel de adaos.

în general. România consideră că 
F.M.I. și B.I.R.D. trebuie să-și de
mocratizeze întreaga activitate, ast
fel ca țările membre și, îndeosebi, 
țările în curs de dezvoltare să aibă 
un rol mai mare în adoptarea hiotă- 
rîrilor celor două instituții.

România consideră că adoptarea 
de urgență a unor asemenea măsuri 
constituie o necesitate primordială 
pentru a opri înrăutățirea situației 
țărilor în curs de dezvoltare. Credem 
că se impune ca toate statele mem
bre ale Organizației Națiunilor Unite 
să acționeze în această direcție. 
Avem în vedere. în primul rind. ță
rile membre ale „Grupului celor 77", 
care reprezintă marea majoritate a 
țărilor lumii si care sînt cel mai 
mult afectate de situația actuală a 
economiei mondiale. O condiție esen
țială pentru remedierea actualei stări 
de lucruri o constituie reluarea dia
logului internațional în problemele 
economice.

Cea de-a Vil-a Conferință pentru 
comerț și dezvoltare, deși s-a în
cheiat cu rezultate modeste, a de
monstrat că dialogul economic in- 
tennațional poate fi reluat. Conside
răm că acest început trebuie să fie 
consolidat, continuat și, mai ales, con
cretizat în acțiuni ferme pentru libe
ralizarea comerțului, pentru sporirea 
asistenței în favoarea țărilor sărace.

Noi apreciem •că. alături de pro
blemele dezarmării, problemele eco-

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— La New York se desfășoară lucră
rile reuniunii ministeriale a „Grupu
lui celor 77", Ia care iau parte repre
zentanți ai țărilor în curs de dezvol
tare, intre care și România.

în cadrul dezbaterilor reuniunii a 
luat cuvintul 
ministrul 
ducătorul 
cea de-a 
Generale 
importanta faptului că actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
i-au fost prezentate poziția Româ
niei, considerentele și aprecierile 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind solutionarea unor probleme 
grave ale situației internaționale ac
tuale, ale vieții economice mondiale. 
Vorbitorul a relevat, totodată, că 
România prezintă o serie de consi
derente si propuneri în aceleași pro
bleme si in cadrul sesiunii din acest 
an a F.M.I. și a B.I.R.D.

Avind în vedere că cea mai gravă 
problemă cu care se confruntă ță
rile în curs de 
aceea a datoriei 
spus vorbitorul.
deră necesar ca Adunarea Generală 
să adopte un Apel către toate țările 
dezvoltate 
instituțiile 
pentru ca 
moratoriu 
puțin cinci ani asupra tuturor credi
telor acordate țărilor în curs de dez
voltare de către guvernele țărilor 
dezvoltate, bănci, inclusiv F.M.I. — 
B.I.R.D.

în același timp, este necesar să se 
ceară ca limita maximă a dobînzilor 
la creditele existente să fie de maxi
mum cinci la sută ; să se stabilească, 
ca principiu, ca pentru creditele vii
toare dobînzile să nu depășească 
4—5 la sută ; băncile să acorde, la 
rindul lor, dobînzi de pînă la 
sută pentru .depunerile făcute ; 
ditele comerciale să fie plătite 
form normelor și înțelegerilor 
venite între părți.

Țlnind seama de situația existen
tă in comerțul mondial. Adunarea 
Generală a O.N.U. să cheme toate 
statele să renunțe la măsuri protec
ționiste și discriminatorii, la orice 
bariere artificiale, la restricții și 
contingentări in cadrul schimburi
lor comerciale, să aplice ferm pre-

tovarășul loan Totu, 
afacerilor externe, con- 

delegației țării noastre la 
42-a sesiune a Adunării 
a O.N.U., care a relevat

dezvoltare este 
externe — a 

România consi-

creditoare, băncile și 
financiare internaționale, 
acestea să instituie un 
pentru o perioadă de cel

5 la 
cre- 
con- 
con-

‘ VIENA 29 (Agerpres) — Austria 
salută recenta înțelegere de principiu 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite privind încheierea unui tratat 
asupra eliminării rachetelor nucleare 
cu rază medie si mai scurtă de ac
țiune. se spune intr-o declarație a 
vicecancelarului și ministrului de ex
terne al acestei țări. Alois Mock, di
fuzată de agenția A.P.A. și reluată 
de T.A.S.S.

Relevind că 
să ducă mai 
neutralitate și 
solidarea 
subliniază 
considerabile și a forțelor armate și 
a armamentelor conventionale. în 
esență, a asigurării unui echilibru 
de forte la cel mai scăzut nivel.

Austria este hotărîtă 
departe o politică de 
să contribuie la con- 

păcii în lume, declarația 
importanta unei reduceri

Hans-Dietrich Genscher. vicecan
celar și ministru de externe al 
R.F.G., într-un interviu acordat pu
blicației „Messemagazin Internazio- 
nal" și citat de agenția T.A.S.S.

El a subliniat că un pas important 
pe calea dezarmării l-ar constitui 
încheierea grabnică a unui acord in
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind ra
chetele cu rază medie .de acțiune și 
operativ-tactioe cu bază la sol și cu 
o rază de acțiune de peste 500 km, 
ceea ce ar.duoe la lichidarea acestor 
sisteme in întreaga lume. Așteptăm 
de la acest acord impulsuri pozitive 
pentru relațiile Est-Vest sub toate 
aspectele, a spus șeful diplomației 
vest-germane.

sesiunea ministerială

STOCKHOLM 29 (Agerpres), — Din 
partea tovarășului Nicolae CeaușescU, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise regelui 
Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, cele 
mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, iar pentru poporul 
suedez prieten, urări de prosperitate 
și pace.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
regele Suediei a rugat să se trans-

mită președintelui Republicii Socia
liste România cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, iar poporului ro
mân succese în opera de dezvoltare 
economieo-socială multilaterală a 
țării.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către regele Sue
diei a patriarhului Bisericii ortodoxe 
române, Teoctist Arapașu, care efec
tuează o vizită în Suedia.

Președintele Republicii Botswana

GABORONE
Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a proclamării 

stat a Republicii Botswana imi este plăcut să vă adresez 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
tate și pace poporului botswanez prieten.

Sint încredințat că bunele raporturi de prietenie și colaborare exister 
intre țările noastre se vor dezvolta continuu. în interesul popoarelor rom 
și botswanez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale

independentei di 
calde felicitări și 

progres, prosper

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Continuă dezbaterile asupra principalelor 
probleme ale contemporaneității

în cadrul 
în condiții 
în curs de 
dezvoltat.:;, 

negocieri

• nomice și sociale' ale lumii contem
porane reclamă, de asemenea, un 
nou mod de abordare. în acest sens 
ne pronunțăm pentru intensificarea 
cooperării multilaterale în vederea 
eliminării subdezvoltării și edificării 
noii ordini economice internaționale, 
care să permită progresul mai rapid 
al țărilor rămase in urmă și să asi
gure dezvoltarea tuturor statelor, 
stabilitatea economiei mondiale.

In acest sens. România consideră 
ca fiind necesară organizarea unei 
conferințe internaționale. 
O.N.U., cu participarea 
de egalitate atît a țărilor 
dezvoltare, cît și a țărilor 
în vederea angajării unor
efective pentru rezolvarea probleme
lor acute ale economjei mondiale.

Un fenomen cu profunde implicații 
pentru prezentul și viitorul omenirii 
îl constituie revoluția tehnico-știin- 
țifică. a spus ministrul român. 
Schimbările profunde produse' de 
tehnologiile de vîrf au efecte consi
derabile ■ asupra proceselor- de pro
ducție. a vieții economice și sociale.

Din păcate, tehnologiile de vîrf 
constituie insă un monopol al țărilor 
dezvoltate. Ca urmare, asistăm la o 
nouă adincire a decalajelor și ine
galităților dintre state.

De aceea. Organizația Națiunilor 
Unite și instituțiile sale sînt chema
te să-și sporească rolul și contribu
ția la promovarea unei largi coope
rări internaționale în acest domeniu. 
Apare oportună organizarea unei noi 
conferințe a O.N.U. pentru știință și 
tehnologie, cu o tematică adecvată, 
în folosul dezvoltării. Un rol impor
tant pentru adoptarea unei asemenea 
hotăriri revine, fără îndoială, 
„Grupului celor 77".

în actualele condiții ale vieții eco
nomice mondiale — a subliniat. în 
încheiere, vorbitorul — se impune 
găsirea unor noi posib'lităti de in
tensificare a cooperării între țările 
noastre și, totodată, de elaborare a 
unei platforme comune de acțiune 
pentru negocierile cu țările dezvol
tate.

Așa cum au propus președintele 
României, șefii de stat ai alter țări în 
curs de dezvoltare, o mare însemnă
tate ar avea organizarea unei, con
ferințe la nivel înalt a țărilo" în curs 
de dezvoltare convocată de către 
„Grupul celor 77“ in colaborare cp 
țările nealiniate.

îndeo- 
dez- 
care 
eco- 
vor-

Conferința Partidului 
Laburist britanic

BONN 29 (Agerpres) — Convorbi
rile sovieto-americarte consacrate ar
mamentelor nucleare și cosmice, de 
la Geneva, oferă o șansă istorică 
pentru inițierea procesului menit să 
facă loc treptat politicii de securita
te. bazate pe colaborare, a afirmat

ATENA 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Suediei, Ingvar Carlsson, 
a declarat că „Grupul celor șase", 
din care fac parte Argentina. Mexic, 
Suedia, India, Grecia și Tanzania, 
va continua acțiunile împotriva ex
periențelor nucleare și a militariză
rii spațiului cosmic.

LONDRA 29 (Agerpres), — Parti- 
cipanții la lucrările Conferinței a- 
nuale a Partidului Laburist din Ma
rea Britanie, care s_* desfășoară la 
Brighton, au criticat politica soria.- 
economică a guvernului' conservator, 
care a dus la creșterea considerabilă 
a inflației, la o profundă scindare 
a națiunii pe plan social. Ei' au sub
liniat că o condiție indispensabilă 
pentru ca Partidul Laburist să re
devină eficient pe planul opoziției si 
să revină la putere la începutul anu
lui 1990 o constituie revizuirea și 
concretizarea neintirziată a progra
mului partidului, desfășurarea une1. 
propagande susținute in rindul pă
turilor largi ale alegătorilor, in pr.- 
mul rind al oamenilor muncii și 
mișcării sindicale.

Pe de altă parte, delegații au a- 
vertizat asupra caracterului inaccep
tabil al revizuirii principiilor funda
mentale ale politicii militare a parti
dului — principii care au fost adop
tate la precedentele foruri ale parti
dului și care prevăd renunțarea de 
către Marea Britanie la orice mij
loace nucleare.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Gh. Ceroelescu transmite : Adu
narea Generală a O.N.U. continuă să 
dezbată, în plen, principalele pro
bleme aflate pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni.

Existența focarelor de tensiune din 
lume reprezintă manifestarea ceă 
mai evidentă a situației de criză ce 
prevalează, de mai mulți ani, în re
lațiile internaționale, a declarat pre
ședintele Consiliului Național de Gu- 
vernămint din Haiti, Henry Namphy. 
El a arătat că asemenea evoluții au 
loc paralel cu agravarea dezechili
brelor din economia mondială, feno
men ce se răsfrînge negativ
sebi asupra țărilor în curs de 
voltare. Referindu-se la factorii 
au dus la înrăutățirea situației 
nomice a țărilor subdezvoltate, 
bitorul a spus că printre cei mai im
portanți sint prăbușirea prețurilor la 
materiile prime. care reprezintă 
principala lor sursă de venituri în 
devize, plafonarea ajutorului pentru 
dezvoltare și povara serviciului da
toriei externe.

Reprezentantul Jamaicăi, Jeanne
tte Grant-Woodham, a cerut comu
nității internaționale să sprijine a- 
cordul de pace semnat la 7 august 
de președinții a 5 țări centroame- 
ricane, acord care urmărește să pe"- 
mită țărilor din regiune să-și rezol
ve problemele litigioase fără ames
tec din afară. Pe de altă parte, vor
bitorul a exprimat neliniștea tării 
sale fa“i de paradoxul creat de ță
rile i 'St-ializate, care, pe de o 
parte. i-d?amnă statele in curs de 
dezvoltare să-și sporească exportu
rile. iar, pe d-e altă parte, ridică ba
riere comerciale, pentru a- proteja 
sectoarele lor neeomnetitive.

Reprezentantul Marii Jamahirii 
Arab? Libiene Populare Socialiste, 
Aii Tneki, s-a pronunțat pentru în
cetarea grabnică a conflictului din
tre Iran si Irak, pentru a oii ca-ea 
planului Națiunilor Unite privind a- 

. cordarea independenței Namibtei și 
adoptarea de sancțiuni îmDotriva re
gimului rasist de la Pretoria.

Ministrul de externe al Turciei, 
Vahit Halefoglu, a declarat că țara sa 
sprijină toate eforturile ce vizează 
ameliorarea relațiilor Est-Vest si în
deosebi inițiativele din domeniul de
zarmării. In acest sens, vorbitorul a 
arălat că Turcia își exo-imă satis
facția fată r1" ‘pasul important care a 
fost făcut prin recenta înțelegere ’le 
p-incipiu dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică. Insîstînd asunra 
necesității de a se aborda global Pro
blema dezarmării, el a aprecia» că

este esențial să se stabilească, rapid, 
un echilibru al armelor convențio
nale. la cel mai. scăzut nivel posibil, 
și să se elaboreze o convenție inter
națională pentru interzicerea com
pletă a armelor chimice și distruge
rea stocurilor existente.

Politica de reconciliere națională, 
lansată la 25 ianuarie 1987, are . ca 
obiectiv stabilirea păcii în țară — a 
declarat ministrul de externe al Af
ganistanului, Abdul Wakil, arătînd 
că intre măsurile luate în cadrul a- 
cestei politici se numără și procla
marea unilaterală a încetării focului, 
a amnistiei generale, promulgarea de 
noi legi in favoarea țăranilor si 
încurajarea investițiilor productive. 
EI a vorbit despre comisiile pentru 
reconciliere națională create în în
treaga țară, despre revenirea unui 
mare număr de refugiați afgani la 
căminele lor.

Ministrul de externe al 1 
Capului Verde, Silviano ’ 
Luz, a declarat - vă dat' 
stagnarea ajutorului r 
tare și scăderea pr' 
riile prime se află p 
factori care au c 
tia critică din ecoi 
în curs de dezvoi 
părerea sa, numai o rest, 
actualului sistem de reia. 
mice internaționale poate fa 
șirea din criza în care se 
rile sărace. El a arătat că proș. 
in domeniul dezarmării ar cont, 
de asemenea, la realizarea obie 
velor economice și sociale ale fiec. 
rei țări, ca și la reducerea decalaje 
lor dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare.

„Noi respingem filozofia cursei 
înarmărilor", a declarat ministrul de 
externe al Columbiei, Julio Londa- 
no-Parades, precizind că tocmai de 
aceea țara sa sprijină concluziile re
centei conferințe privind relațta din
tre dezarmare și dezvoltare. Este 
necesar, a spus el, să se pună capăt 
cursei înarmărilor, iar resursele fo
losite pentru fabricarea de arme să 
fie orientate în scouul corectării in
justițiilor care amenință stabilitatea 
națiunilor. Vorbitorul a arătat, tot
odată. că țara sa este foarte încura
jată de înțelegerea de principiu re
alizată între ce'e două mari puteri 
nuc'eare. privește cu satisfacție r.pa- 
riț’a. după acordul din Guatemala, 
a unei speranțe de soluționare nego
ciată a conflictului din America Cen
trală și speră că ideea coexistențe1 
pașnice și cooperării irternaț’onale 
va fi mai mult promovată de actua
la sesiune a Adunării Generale.

Insulelor 
'uel da 

ternă, 
■vol- 

te- 
'ii

Situată' în Africa australă și 
avind Ca . vecini Republica Zim
babwe, Namibia și Republica Sud- 
Africană, Botswana se intinde pe 
o suprafață de 600 372 kmp, din care 
peste patru cincimi este acoperită 
de pustiul Kalahari. Locuitorii săi 
— cu puțin peste un milion — 
aparțin triburilor de păstori bechu- 
ani — făcind parte din marea fa
milie bantu — si de boșimani abo
rigeni. în anul 1885. acest teritoriu 
a devenit protectoratul britanic 
Bechuanaland, care, după ce la 1 
martie 1965 obținuse dreptul la 
autoguvernare, s-a proclamat stat 
independent la 30 septembrie 1966, 
sub numele de ..Lefatshe la Bots
wana" — Republica Botswana.

O dată cu realizarea, acestui act 
istoric, pe care poporul Botswanei 
îl sărbătorește astăzi, tara a depus 
eforturi susținute pentru a-si făuri 
o viată nouă. Trebuiau înfruntate 
nu numai crunta înapoiere econo
mică moștenită după anii îndelun
gați de dominație colonială si con
dițiile vitrege de climă si sol, dar 
si încercările repetate ale rasiștilor 
de la Pretoria de a destabiliza și 
submina tinărul stat independent, 
pentru a „demonstra" 
ritătii populat’ei de 
Africa de Sud că 
sînt capabili să se autoguverne
ze". în ciuda acestor greutăți, 
nonorul Botswanei a reușit, in 
cei 21 de ani de la independen
tă, să obțină o serie de rez’il- 
‘a*e notabile : de-a lungul fluviu-

i Limpopo și al altor cîtorva rîuri

astfel maio- 
culoare din 
„negrii nu

ze“.

permanente s-au construit barate, 
ceea ce a contribuit la extinderea 
suprafețelor irigate : a fost mărit 
șeptelul ; s-a intensificat exploata
rea principalelor bogății ale sub
solului — diamante, cupru, nichel, 
cărbune, minereu de fier, platină 
— care participă cu 40 la sută la 
produsul național brut ; au fost 
puse bazele unei industrii proprii. 
Ținînd seama de dificultățile care 
continuă să confrunte țara, planul 
de dezvoltare economică pe pe
rioada 1986—1991 prevede fonduri 
importante pentru extinderea in
dustriei și agricu’turii. dezvoltarea 
transporturilor, a învățămîntului și 
așezămintelor social-culturale.

în spiritul politicii sale con
secvente de dezvoltare a relațiilor 
cu tinerele state independente. 
România a stabilit cu Botswana 
raporturi pe tărițn economic, teh
nic. științific și în alte domenii de 
interes comun. O contribut e im
portantă la evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări 
au adus convorbirile de ' la 
București dintre președintele 
Nicolae Ceausescu și președintele 
Quett K. J. Masire. în ultimii ani 
au fost convenite măsuri pentru 
inițierea unor acț'um de cooperare 
în domeniile agriculturii, mineritu
lui și industriei ușoare. Conlucra
rea pe multin’e planuri din're 
România și Botswana este în fo
losul ambelor țări, corespunzînd. 
totodată, intereselor cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.
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tărît să Convoace la Khartum o Con
ferință panarabă in vederea unirii 
forțelor care se pronunță pentru re
glementarea problemelor 
dintre cele două țări pe < 
cierilor.

litigioass ' 
calea nego-

NAȚIUNILE UNITE 
preș). — Secretarul 
O.N.U.. Javier Perez 
conferit la New 
Aziz, vicepremier 
cerilor externe al 
INA precizează că 
în revistă ultimele evoluții 
eforturile desfășurate .... _
Unite pentru transpunerea în prac
tică a prevederilor rezoluției 598 

‘onsiliului 
ierea
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Adunarea anuală comună a F.M.I. și B.I.R.D
WASHINGTON

La Washington 
lucrările celei de-a _ .... .......
anuale comune a Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.) și Băncii 
Mondiale (B.I.R.D.), la care parti
cipă miniștrii de finanțe și guverna
torii băncilor centrale din cele 151 

membre, intre care și

29 (Agerpres). — 
au început marți 

42-a adunări

de state 
România.

Ordinea 
prinde o

de zi a dezbaterilor cu- 
serie de probleme econo-

mice, financiare și monetare cu care 
se confruntă marea majoritate a sta
telor lumii, cum sînt datoriile ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare. ratele ridicate ale dobînzilor. 
nivelul redus de creștere a produ
sului național brut în numeroase 
țări dezvoltate sau în curs de dez
voltare, barierele protecționiste si 
efectul negativ al acestora asupra 
schimburilor mondiale.

CAIRO 29 (Agerpres). — La 
a fost anunțată crearea unei or, 
zații obștești denumite „Grupul 
guvernamental pentru încetară 
războiului dintre Iran și Irak", din 
c<țre fac parte diferite personalități 
ale vieții politice, oameni de cultu
ră din țările arabe.

Membrii Comitetului Executiv al 
organizației au anunțat că „Grupul 
neguvernamental pentru încetarea 
războiului dintre Iran și Irak" a ho-
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Pentru o securitate deplină pe continentul european
Un vînt încurajator bate în „pîn- 

zele" reuniunii general-europene 
de la Viena. Este o părere 
unanim împărtășită de reprezentan
ții celor 35 de state participante, 
reuniți din nou de la 22 septembrie 
in capitala Austriei, pentru a fina
liza dezbaterile începute în urmă cu 
aproape un an și care vizează dez
voltarea procesului de edificare a 
securității europene. Atmosfera în
săși din sălile reuniunii oferă temei 
unei asemenea aprecieri : un ton 
mai constructiv, predominant in toa
te discursurile rostite in ședința 
inaugurală a acestei noi etape : o 
abordare serioasă, în spirit practic, 
de lucru, in cadrul întîlnirilor — 
desfășurate cu o mai mare frecvență 
— ale grupelor de redactare create 
in vederea elaborării diverselor ca
pitole ale documentului final.

Aflată nu numai din punct de ve
dere geografic în inima Europei, ci 
mai ales fiind in inima actualității 
europene prin problematica de ex
tremă importanță abordată de reu
niunea ce o găzduiește. Viena a in-, 
regfstrat. ca o cutie de rezonanță, 
evoluțiile politice din ultimul timp, 
care privesc nemijlocit prezentul și 
viitorul popoarelor continentului.

Un puternic ecou a găsit în cadrul 
reuniunii înțelegerea de principiu 
sovieto-americană, intervenită cu 
numai cîteva zile înaintea reluării 
dezbaterilor, cu privire la eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice de pe continent. 
Evenimentul a fost evocat de nume
roase delegații, evidențiindu-se per
spectiva pe care eliminarea unei în
tregi categorii de arme nucleare din 
..spațiul de operațiuni" european o 
poate deschide pentru întărirea secu
rității in Europa. Pentru că. intr-a
devăr. așa cum România a subliniat 
în permanență și cum a reafirmat 
la debutul reuniunii de la Viena. o 
securitate reală în Europa este direct 
condiționată de eliminarea primej
diei celei mai grave care amenință 
viața popoarelor continentului — 
munții de rachete acumulate în re
giunea noastră geografică. Se poate 
spune că prin trecerea la înlătura
rea „eurorachetelor" capătă sens în
săși dezbaterea despre securitate eu
ropeană, 
creînd o

evoluțiile de pînă acum 
situație paradoxală, cînd.

paralel cu procesul, • lent, • anevoios 
de negocieri in vederea înfăptuirii 
securității în Europa, s-a desfășurat 
— intr-un ritm rapid 
procesul de instalare a 
sute de noi rachete

însă — 
sute și 

nucleare. 
De aceea, tara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu au definit proble
ma lichidării rachetelor din Europa 
drept o problemă de cea mai strin
gentă actualitate, problema-cheie, de 
care depinde deblocarea căilor de 
abordare a altor măsuri de dezarma
re. de Întărire a securității în Euro
pa și in întreaga lume.

O nouă perspectivă se conturează 
astfel pentru negocierile din cadrul 
reuniunii de la Viena asupra ansam-

evoce, in aceste Zile.- impactul pe 
care îl au asupra climatului politic 
european o serie de măsuri intrate 
în vigoare de la 1 ianuarie 1987, in 
virtutea documentului de la Stock
holm — anunțarea din timp a unor 
acțiuni militare, prezența de obser
vatori la manevre desfășurate intr-o 
tară sau alta, vizite la obiective cu 
caracter militar — toate la un loc 
contribuind la inlăturarea suspiciu
nilor, la creșterea încrederii între 
state.

Care sînt pașii următori de între
prins și ce stă în puterile forumului 
de la Viena să hotărască in această 
direcție ? Pe masa reuniunii se află 
o serie de propuneri apreciate ca

Corespondență din Viena

blului aspectelor militare. Fără îndo
ială că un important pas înainte îl 
constituie însuși faptul că prob’e- 
mele dezarmării au căpătat, treptat, 
un. loc de . primă importanță in an
samblul preocupărilor pentru dez
voltarea procesului iniț'at de Con
ferința de la Helsinki din 1975. Se 
cuvine amintit că. in acest sens, au 
trebuit depășite serioase reticențe, 
după cum se cuvin • amintite efortu
rile și perseverența României, in 
pofida unei opoziții aproape genera
le la vremea respectivă, pentru in
cluderea în Actul final de la Hel
sinki a unui capitol distinct privind 
„dimensiunea militară" a securității 
europene. Si dacă inițial nu s-a 
putut obține consensul -statelor par
ticipante decit asupra unui număr 
minim de măsuri de creștere a în
crederii. ulterior s-a realizat o tot 
mai largă înțelegere a necesității 
aprofundării acestor măsuri, dezvol
tarea lor și luarea, totodată. în con
siderație a adoptării unor măsuri e- 
fective de dezarmare. Un pas pozi
tiv. de amplă semnificație pe această 
cale l-a constituit conferința de la 
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și de securitate și pentru dezar
mare în Europa. încheiată, cum se 
știe, cu adoptarea unui șir de măsuri 
de deosebită importanță. Reprezen
tanți din numeroase state au ținut să

substanțiale. Dacă inițial țările occi
dentale membre ale N.A.T.O. au stat 
în expectativă, cu puțin timp înain
te de Întreruperea lucrărilor pentru 
vacanța de vară ele au prezentat în 
bloc o propunere care, alăturîn- 
du-se propunerilor înaintate de 
unele țări membre ale Tratatului de 
la Varșovia ca și propunerilor ex
primate de țările neutre și nealinia
te. întregește spectrul pozițiilor re
prezentate la reuniune.

România, după cum se știe, a pre
zentat, încă la începutul reuniunii, 
propunerea de organizare a unei 
Conferințe de. dezarmară convențio
nală in Europa. Ideea organizării de 
negocieri consacrate dezarmării con
venționale este larg impărtăș tă aici, 
ea regăsindu-se. practic, in toate ce-- 
lelalte propuneri. Din luările de po
ziții, din dezbaterile de pînă acum 
s-au conturat de pe acum două di
recții de acțiune : pe de o parte, 
negocieri menite să aprofundeze mă
surile adoptate la ’ Stockholm și să 
convină noi măsuri de creștere a în
crederii și. pe de altă parte, iniție
rea de negocieri de dezarmare con
vențională de la Atlantic la Ural. 
Pe parcursul reuniunii s-au putut 
clarifica și unele aspecte aparent 
procedurale, dar avind o certă im
portantă politică, principială. Astfel, 
dacă negocierile privind noi măsuri

de încredere aT urma să aibă loc. ca 
și cele de la Stockholm, cu partici
parea tuturor celor 35 de state, ne
gocierile de dezarmare convenționa
lă sint preconizate ca „negocieri in 
23", respectiv cu participarea repre
zentanților celor două alianțe mili
tare, ele fiind deschise însă țărilor 
neutre și nealiniate, care vor putea 
să-și reprezinte interesele. Mai 
exact spus, ambele negocieri vor 
avea loc in cadrul procesului C.S.C.E. 
De altfel, in problema Conferinței 
de dezarmare convențională, la Viena 
au loc de cîteva luni consultări 
între statele membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia cu privire la mandatul 
acesteia, fiecare din părți prezentînd 
propriile propuneri.

în concepția României, reafirmată 
clar în aceste zile, situația existentă 
în Europa, acumularea intr-un ritm 
rapid a noi și noi arme convențio
nale. care, ca putere de distrugere, 
se apropie tot mai mult de cele nu
cleare. impun acțiuni neintirziate 
pentru oprirea acestui curs pericu
los. Este și rațiunea pentru care țara 
noastră propune ca. pină la realiza
rea unui acord general-european in 
domeniul dezarmării convenționale, 
fiecare stat participant să treacă in 
mod unilateral la reducerea cu cel 
puțin 5 la sută a armamentelor, e- 
fectivelor și cheltuielilor militare. 
Propunere întărită prin fapte. Româ
nia fiind, ciim se știe, prima țară 
semnatară a Actului final de la Hel
sinki care a procedat la. o asemenea 
reducere. în ce privește măsurile de 
creștere a încrederii pe continent, 
țara noastră a supus atenției parti- 
cipanților la 
propuneri, intre 
demonstrațiilor de 
lor de anvergură, 
multinaționale, in 
tierelor altor state 
tățdor militare ale 
țe : desființarea 
străine și retragerea trupelor străine 
de pe teritoriul altor state : stabili
rea la linia de contact dintre cele 
două blocuri a unui culoar cît mai 
larg, liber de arme nucleare. în ace
lași timp, țara noastră consideră ne
cesar să se creeze de-a lungul fron
tierelor dintre toate statele zone de 
160—150 de km. în care să fie strict

reuniune o serie de 
care : interzicerea 
forță și manevre- 
indeosebi a celor 
apropierea fron- 

; limitarea activi- 
celor două alian- 
bazelor militare

limitată amplasarea de forte armate 
și armamente.

Propuneri similare au prezentat și 
alte state. Se poate aprecia că la 
această oră toate 'ideile și propune
rile sînt pe masa reuniunii. Rămine 
ca ele să fie armonizate pe baza ele
mentelor de convergentă deja exis
tente, luîndu-se în considerație in
teresele tuturor statelor, interesele 
generale ale intăririi securității pe 
continent.

Desigur, așa «um au apreciat re
prezentanții mai multor state de la 
tribuna reuniunii, drumul ce urmea
ză a fi parcurs nu este un drum 
ușor. Nu se poate face abstracție de 
faptul că reuniunea de la Viena. în 
ansamblu, s-a aflat timp îndelungat 
sub presiunea unor acute confruntări, 
plătind tribut încercărilor din partea 
unor țări de a deturna dezbaterile de 
la problemele esențiale, fundamen
tale ale securității și cooperării pe 
continent și a le orienta pe pista 
unor abordări polemice. Cum nu se 
poate face abstracție nici de o anu
mită tendință care, sub pretextul 
corectării unei „asimetrii" pe pla
nul armamentelor convenționale, ur
mărește stabilirea echilibrului în sus, 
prin dezvoltarea armamentelor exis
tente. Nu intîmplătcr. influentul co
tidian francez „LE FIGARO", făcin- 
du-se ecoul opiniilor existente în 
cercurile N.A.T.O. față de recenta 
înțelegere sovieto-americană în pro
blema rachetelor din Europa, scrie : 
„N.A.T.O a renunțat la cea mai re
dutabilă armă din panoplie : trebuie 
perfecționate cele ce rămin“. Motive 
de preocupare oferă și intent1 a unor 
țări occidentale, așa cum a reieșit și 
din declarațiile făcute în aceste zile, 
de a condiționa realizarea unui acord 
în problemele 
mării de impunerea propriilor pozi
ții în alte probleme de pe agenda 
reuniunii. în vădită contradicțte cu 
prevederile si spiritul Actului final 
de la Helsinki.

Și totuși, 
este că sînt 
ditiile pentru 
nii de la Viena pînă la sfîrsitul aces
tui an. cu rezultate pozitive, care să 
contribuie Ia întărirea securității, să 
dea un nou impuls cooperării multi
laterale în Europa/ De 
răspunderii deosebite ce revine fie
căruia din 
acest moment 
adevărat, șansele ei de succes.

securității și dezar-

aprecierea generală 
întrunite toate con- 

încheierea reuniu-

înțelegerea
statele participante 

decisiv depind.
în 
cu

Dumitru ȚINU

agenția 
oficiale 
acestui 

centrată

in Buenos Aires vor 
milioane de persoane, la Bogo- 
numărul acestora se va apropia 
zece milioane, iar Lima va atin- 
8,5 milioane de locuitori — in-

LA BORDUL 
ORBITAL „MIR". 
Iuri Romanenko, 
echipajului, și-a

— informează 
care citează surse 

în urma 
avariată o 

fost distruse mai

r
e scurt

ACR EDITARE. Președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, l-a primit pe Vi- 
cențiu Dan, care și-a prezentat 
Scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România in Egipt.

CONFERINȚA. La Beijing s-a 
desfășurat, timp de opt zile, o con
ferință națională privind planul de 

'dezvoltare economic^ a R. P. Chi
neze pe anul 1988, anunță agenția 
China Nouă. La încheierea lucră
rilor, Zhao Ziyang. secretar gene
ral interimar al C.C. al P.C. Chi
nez. premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a rostit o cuvin
te re.

CONSULTĂRI. La Moscova s-a 
anuntat oficial că. la 6 octombrie, 
la Beițing va începe a U-a rundă 
a consultărilor politice sovieto-chi- 
neze la nivel de rem-ezeptanti spe
ciali ai guvernelor U.R.S.S. si R.P. 
Chineze, transmite agenția T.A.S.S.

LA ATENA s-au desfășurat lu
crările unei plenare extraordinare 
a ; C.C. al Mișcării Socialiste Pan- 
elene (PASOK). Au fost operate 
o serie de schimbări în Biroul 
Executiv al C.C., în urma recentei 
remanieri guvernamentale. în dis
cursul rostit la plenară, premierul 
Andreas Papandreu s-a referit la 
legătura organică dintre schimbă
rile produse în guvern și în apara
tul de stat. precum și la lupta 
PASOK pentru prefaceri progre
siste în Grecia.

DOSARE PRIVIND CRIMELE 
DE RĂZBOI. Organizația Națiuni
lor Unite ar urma să dea în cu- 
rînd publicității dosarele sale pri
vind crimele dc război. Ele conțin 
circa 40 000 de documente, a căror 
publicare va da la iveală numele 
unor gardieni de la lagăre de con
centrare. amănunte în legătură cu 
procesele sumare ale Gestapoului, 
ca și cu eșecul aliaților de a pre
veni — la sfîrșitul celui de-al doi
lea război mondial — o serie de 
asasinate în masă în aceste lagăre. 
Decizia finală in legătură cu pu
blicarea dosarelor va fi luată după 
întîlnirea secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu 
reprezentanții celor 17 state care au 
făcut parte din fosta Comisie pen
tru crime de război.

POPULAȚIA LATINO-AMEK 
CANA urmează să ajungă, in emu. 
2000, la 556 milioane de locuitori 
— relevă studii ale Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.). difuzate 
la Lima. La acea dată, Ciudad de 
Mexico va depăși 30 milioane d 
locuitori, Sao Paulo va avea 25 mi 
lioane și Rio de Janeiro — 20 mili 
oane. * ~
12 
ta 
de 
ge 
formează agenția l.P.S.

ARESTARE în cursul unui marș 
de protest față de politica regimu
lui generalului Alfredo Stroessner, 
desfășurat într-o localitate situa
tă nu departe de Asuncion, forțe
le polițienești au arestat 20 de 
conducători ai opoziției paragua- 
yene — informează agenția A.D.N. 
între aceștia se află Domingo 
Laino. liderul Partidului Liberal 
Radical Autentic (P.L;R.A.). cea mai 
importantă formațiune politică de 
opoziție din Paraguay. Acesta a 
fost reținut de poliție in nenumă
rate rinduri după revenirea sa 
din exil, în aprilie.

CONDAMNARE. Agenția A.D.N. 
anunță că tribunalul districtual 
din Drescna l-a condamn t la în
chisoare pe viață pentru ■ rime îm
potriva umanității pe Henry 
Schmidt, fost membru de frunte al 
politiei secrete a regimului hitle- 
rist la Dresda și fost ofițer S.S.

COMPL '.XULUl
Cosi onautul 
comandantul 

început, marți, 
cea de-a 235-a zi de activ lațe pe 
orbita circumterestră, r latează 
agenția T.A.S.S. Inginerul < ’ bord, 
Aleksandr Aleksandrov, și-a în
cheiat, in aceeași zi, cea de-a zecea 
săptămână de lucru la bordul sta
ției orbitale.

IN SUDUL MOZAMBICULUL 
un grup înarmat de elemente cri
minale antiguvernamentale a între
prins un atac, ucigînd 19 civili. in
tre care și primarul localității Ma- 
labane 
E.F.E.. 
mozambicane. 
atac, a fost 
electrică și au __
multe clădiri. Banda de criminali a 
luat ostatici.
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