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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Klaus Gotte, 
președintele Concernului „M.A.N. — 
G.H.H." din R.F. Germania, care a 
efectuat o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost a-

bordate probleme privind dezvolta
rea în continuare a colaborării intre 
întreprinderi românești și concernul 
vest-german in diverse domenii, in 
contextul general al relațiilor din
tre România și R.F. Germania. în 
acest cadru s-a relevat însemnătatea

promovării unor forme avansate de 
cooperare, de lungă durată, care să 
asigure o eficiență sporită conlucră
rii bilaterale.

La primire a participat Șerban 
Teodorescu, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini.

IN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

Planul economic - realizat integral!

Obiectivele planificate
- în funcțiune la termen!

Ritm de lucru susținut!
URGENTAȚI SEMĂNATUL GRIULUI!

Dfn perspectiva numărului și importantei 
economice a noilor obiective de investiții 
aflate in construcție, trimestrul in care am 
intrat, ultimul din acest an, reprezintă o pe
rioadă hotăritoare, o perioadă a maximelor 
exigențe pe șantiere. Execuția tuturor cate
goriilor de lucrări, atingerea unor ritmuri 
inalte de muncă se detașează ca direcții 
principale de acțiune. Toate eforturile și mă
surile trebuie subordonate punerii rapide în 
exploatare a noilor capacități și obiective 
productive. în acest sens, constructorii și 
monlorii, beneficiarii <le investiții și furnizo
rii de utilaje tehnologice, proiectanții au da
toria să conlucreze string si permanent, do
vedind exigență fată de propria activitate 
și maximă solicitudine fată de solicitările ce
lorlalți factori cu care colaborează.

Insistăm asupra acestor aspecte, deoarece 
acum — mai mult ca oricind — se impun 
mobilizarea și concentrarea la maximum a 
tuturor factorilor, a întregului potențial uman 
și tehnic de care dispun colectivele de con
structori și montori. Mai cu seamă că. pe 
ansamblu, rezultatele obținute pînă acum 
sînt inegale. După cum se știe, la o serie de 
obiective noi, termenele de punere în func
țiune nu au fost respectate. Printre acestea 
sînt și unele capacități restante din anii an
teriori, deși factorii în cauză, în special be
neficiarii și titularii de investiții, s-au an
gajat să ia toate măsurile în scopul realiză
rii lor cit mai repede cu putință.

Nu mai revenim asupra cauzelor care au 
generat aceste stări de lucruri necorespunză
toare. Ele sînt cunoscute în amănunt de 
toți factorii respectivi și, în urma unor te
meinice analize efectuate în comun, la fața 
locului, au fost stabilite programe corespun
zătoare de măsuri. Important este ca, asa cum 
a subliniat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se aplice cu 
toată fermitatea măsurile stabilite de condu
cerea partidului și statului in vederea înde
plinirii în bune condiții a planului de inves
tiții din acest an Și punerii rapide in func
țiune a obiectivelor productive prevăzute.

Evident, condiția principală a succesului o 
constituie organizarea cît mai bună a pro
ducției și a muncii pe șantiere, stabilirea 
unor programe precise de lucru, realiste și 
judicios eșalonate, în concordanță cu grafi
cele de execuție. în același tlmn trebuie să 
crească răspunderea individuală a lucrători
lor de pe șantiere, a'muncitorilor din între
prinderile furnizoare de utilaje, să se cul
tive o atitudine înaintată față de mun
că. întreaga activitate de pe șantiere 
trebuie să se afle sub conducerea si îndru
marea nemijlocită a organelor și .organizați
ilor de partid, chemate să-și pună în va
loare întreaga capacitate organizatorică și de 
mobilizare a oamenilor muncii.

SLATINA : Un nou
Platforma Industrială a munici

piului Slatina a fost îmbogățită cu 
o nouă unitate, care, zilele acestea, 
după ce a trecut cu succes faza 
probelor tehnologice, a început să 
producă. Este vortxa de întreprin
derea de țevi, unde a fost dată in 
folosință o primă capacitate de 
10 000 tone pe an de țevi pentru 
construcții. Utilajele, în întregime 
de concepție românească. s-au 
comportat corespunzător pe În
treaga perioadă a probelor tehno
logice. Muncitorii tinerei unități

SIBIU : Apartamente
în aceste zile, in municipiul Si

biu au fost date in folosință 233 
apartamente moderne, confortabile, 
situate in noile cartiere de locuin
țe 11 Iunie si Turnișor. Cu acestea, 
numărul anartamentelor construite 
in anii care au trecut de la Con
gresul a| IX-lea al partidului in 
localitățile județului Sibiu se ridică 
la 48 000. în stadii avansate de 
construcție se află alte apartamen
te în cartierul Tineretului. Piața

obiectiv metalurgic
au fost pregătiți in liceul cu profil 
metalurgic din localitate, dar si 
prin cursuri de policalificare la În
treprinderile de profil din Roman 
și București. în prezent, colectivul 
unității efectuează ultimele probe 
mecanice și de rodaj ale utilajelor 
aferente celei de-a doua capacități, 
de 42 000 tone pe an de țevi pentru 
extracția petrolieră, pe care tinerii 
metalurgiști slătineni o vor da în 
folosință în '.intimpinarea Confe
rinței Naționale a partidului. (Mi
hai Grigoroșcuță).

moderne, confortabile
1 Decembrie si în zonele Constitu
ției, Oțelarilor și 9 Mai. în vederea 
scurtării termenelor de execuție și 
a creșterii productivității muncii, 
constructorii de locuințe sibieni au 
adobtat noi soluții tehnice. între 
care extinderea transferului proce
selor umede de finisai de pe șan
tier în baza de .producție, crește
rea ponderii apartamentelor reali
zate integral din prefabricate. (Ion 
Onuc Nemeș).

ACUM, LA ORDINEA ZILEI PE ȘANTIERE: 
e Pe fiecare șantier - organizare riguroasă, programe precise de 

lucru, ordine și disciplină desăvîrșite ;
• Prioritate montării in ritmuri inalte a utilajelor tehnologice, prin 

stabilirea de programe mobilizatoare cu răspunderi și termene bine 
precizate ;

• Concentrarea efectivelor de muncitori și a utilajelor de construc
ții pe principalele șantiere cu „virfuri" de montaj și termene apropiate de 
punere în funcțiune ;

• Urmărirea permanentă a asigurării fronturilor de lucru prin 
coordonarea strictă a activității tuturor executanților ;

• Temeinică organizare a locurilor de muncă în scopul folosirii
complete, raționale a forței de muncă și a utilajelor ; '

• Participarea activă a beneficiarilor de investiții, cu formații de 
lucru proprii, la montarea rapidă a utilajelor ;

• Introducerea unei ordini desăvîrșite în livrări, respectarea de către 
furnizori a termenelor stabilite prin contracte și grafice, precum și expe
dierea pe șantiere a utilajelor în succesiunea operațiilor de montaj ;

• înaltă răspundere muncitorească pentru asigurarea unei calități 
ireproșabile a lucrărilor.

Asigurată la nivelul cerințelor, 
riguros economisită!

IN PAGINA A 3-A, relatări de la reporteri și corespondenți ai „Scînteii" 
prezenți, ieri, in mijlocul unor colective de energeticieni

Embleme ale hărniciei

STADIUL INSĂMINȚARII GRIULUI in searu de 1 octombrie, in procente, pe 
județe. (Date comunicate de isterul Agriculturii)

GRĂBIȚI RECOLTAREAI

Stadiul recoltării principalelor culturi 
în seara zilei de 1 octombrie

PORUMBUL - a fost cules de pe 52 LA SUTĂ din 
suprafața cultivată. A mai rămas de strîns pro
ducția de pe aproape 1 MILION DE HECTARE 

SOIA - a fost recoltată de pe 81 LA SUTĂ din terenurile 
cultivate. A mai rămas de adunat producția de 
pe 66000 HECTARE

CARTOFII - au fost adunați de pe 88 LA SUTĂ din 
suprafața cultivată. Mai sînt de recoltat 17628 
HECTARE

SFECLA DE ZAHĂR - a fost recoltată de pe 34 LA 
SUTA din prevederi. Suprafața rămasă de recol
tat însumează 167600 HECTARE

Inginerul George 
Prepeliuc e o veche 
cunoștință a reporte
rului. Aș putea afir
ma, fără a intra in 
detalii biografice, că 
el se numără printre 
pionierii industriei su
cevene de azi. Cu ani 
în urmă îl întîlneam 
în halele de producție 
ale uneia dintre mo
dernele citadele in
dustriale ridicate in 
lunca Sucevei : între
prinderea de mașini- 
unelte. Harnic, inven
tiv, capabil de decizii 
prompte și eficiente. 
Cind nu departe de 
marea platformă con
turată intre timp in 
perimetrul geografic 
menționat au prins a 
fi așezate temeliile oentralei electrotermi
ce, George Prepeliuc 
a fost numit directo
rul noii întreprinderi 
electrocentrale.

Imensul șantier de 
atunci, întins pe cîte- 
va sute de hectare, nu 
l-a speriat. Numai că 
de această dată răs
punderea cu care fu
sese învestit apăsa 
mult mai serios pe 
umerii săi. Și el. și 
cei cu care pornea la 
drum trăiau o expe
riență inedită, dar am
biția ce-i anima era 
mai puternică decit 
posibilele greutăți, i- 
nerente începutului : 
viitoarele turbine tre
buiau să producă e- 
nergie.

Acum, George Pre
peliuc poate, în sfir- 
șit, spune : „Primul 
turbogenerator de 50 
de megawați a intrat 
în funcțiune și se 
comportă normal, con
form programului sta
bilit"^ Discuția are loc 
a doua zi după consu
marea evenimentului 
denumit în limbajul 
energetici enilor „pro
ba celor 72 de ore de 
mers continuu".

încercăm să recapi
tulăm momentele care 
l-au precedat. La în
ceputul lunii iulie, în 
una din ședințele ope
rative de analiză (ale 
constructorului și be
neficiarului) s-a ho- 
tărît punerea „în 
mișcare" a celei dintîi

turbine. Turbina a 
fost lansată la ora 0,31 
(amănunt edificator 
pentru „febra" între
gii misiuni), ridicin- 
du-i-se treptat turația 
pînă la limita de 3 000. 
Au urmat reglajele 
necesare, după care ia 
11 august s-a realizat 
primul „paralel" la 
sistemul energetic na
țional. Practic. din 
acea clipă, nelipsită 
de emoțiile debutului, 
centrala exista, deci 
se putea vorbi de pri
mii megawați produși 
la Suceava (numărul 
acestora insumînd. la 
ora la care consem
năm cele'' petrecute,

ÎNSEMNĂRI
peste 4 000). în tot a- 
cest interval de timp, 
zi și noapte, oamenii 
implicați într-o ase
menea încercare de 
excepție au continuat 
reglajele și măsurăto
rile operative. Rezul
tatele, confirmînd 
competența lor profe
sională, asigurau și 
permiteau, așadar. în
ceperea ultimelor pro
be. Și astfel, la 5 sep
tembrie. la ora 5,30 
s-a dat startul „pro
bei celor 72 de ore".

Prezentate succint, 
faptele enunțate rele
vă poate mai puțin a- 
devărata dimensiune 
a spiritului de dărui
re ce i-a animat pe 
toți cei’ care au parti
cipat la Înscrierea a- 
cestui succes.

— Perioada la care 
ne referim, ține să 
precizeze interlocuto
rul meu. n-a însemnat 
numai verificarea in
vestiției din lunca Su
cevei, ci, in primul 
rind, verificarea po
tențialului de care 
dispune colectivul nos
tru, tînărul nostru co
lectiv, de fapt. Toți, 
de te director 1a mun
citor. alături de co
legii noștri, montori și 
instalatori, ne-am a- 
flat pe „linia întîi" : 
s-a muncit fără răgaz 
și fără ca nimeni' să 
incerce a se sustrage

ori a se plînge de 
oboseală. Și să nu 
uităm un adevăr e- 
sențial : atit corpul 
tehnic, cit și formați
unile de lucru s-au 
întors doar de curinri 
de Ja centrale simila
re din țară, unde și-au 
făcut pregătirea de 
specialitate.

Bărbatul din fața 
mea poartă semnele 
nopților nedormite, 
dar chipul lui aspru, 
energic gmană o lu
mină abia perceptibi
lă : e lumina datoriei 
împlinite, pe care a- 
veam s-o regăsesc apoi 
multiplicată in alte și 
alte ipostaze. Ceea ce 
nu înseamnă și nici 
nu vrea să însemne 
că totul se încheie 
aici, că automulțumi- 
rea se poate instala 
comod. Nu. „Bătălia 
abia urmează", suri- 
de George Prepeliuc. 
Și, desprinzind de pe 
masa sa ' aglomerată 
o mapă, prinde să 
desfășoare in fața 
mea „programele pri
oritare" ale etapei ur
mătoare. E vorba de 
continuarea acțiunii de 
remedieri și îmbună
tățiri pe fiecare uti
laj, de asigurarea con
dițiilor normale de 
funcționare a centra
lei pe timp de iarnă 
și, concomitent, ’ de 
înaintarea în ritm in
tens a pregătirilor 
pentru conectarea te 
flux a celui de-al doi
lea turbogenerator.

Ieșind în curte îmi 
arunc privirea peste 
uriașa sală a mașini
lor străjuită de silue
ta înaltă a coșului de 
fum. Centrate electro
termică de 1a Sucea
va a devenit, iată, o 
realitate, un reper in 
constelația marilor în
făptuiri socialiste de 
pe acest străvechi me
leag românesc. Și, 
noua citadelă indus
trială, 1a fel ca toate 
cele ridicate pină a- 
cum, este rodul en
tuziasmului creator al 
acestui timp fără sea
măn, opera oamenilor 
de aici, continuatori 
și făuritori de Istorie.

Ion BE1DEANU

Modernizarea mijloacelor de învăjămînt 
și calitatea pregătirii elevilor

■ Unul dintre aspectele funda
mentale ale învățămintului de 
astăzi, responsabil in bună mă
sură de eficiența procesului in- 
structiv-educativ, constă in perfec
ționarea continuă a mijloacelor di- 
dactioe. Școala contemporană be
neficiază de o bază materială pu
ternică. modernă : mai mult, aproa
pe toate instituțiile de invățămint 
au devenit laboratoare de creație. 
Pe lingă materialul didactic primit, 
aproape că nu există scoală genera
lă sau liceu in care să nu găsești 
mijloace de invățămint realizate 
prin efort propriu. Și ne refe
rim numai 1a crearea laboratoarelor 
și cabinetelor model, a unor săli 
funcționale și ateliere care, frec
vent, nu constituie doar cadrul ne
cesar al învățării unei meSerii. ci 
mici unități economice. Legătura 
organică a procesului didactic cu 
cercetarea și producția are și o con
secință directă în ce privește cali
tatea, uneori chiar ingeniozitatea și, 
desigur, cantitatea mijloacelor de 
invățămint. Multe dintre ele sînt lu
crări de bacalaureat ale elevilor. 
Utilitatea se încarcă de o semnifi
cație educativă concretă. Cu atîi 
mai mult cu cit nu sint foarte rare 
cazurile cînd soluțiile propuse au și 
un grad sporit de originalitate și de 
aplicabilitate practică.

Mijlocul de invățămint cel mai 
complex este, fără îndoială, cabine
tul de specialitate. Conform instruc
țiunilor Ministerului Educației și 
învățămintului, 1a obiectele princi

pale. precum si 1a cele de speciali
tate (disciplinele tehnice in liceele 
industriale). procesul instructiv- 
educativ trebuie să se desfășoare in 
cabinete. Nu există un tipar anu
me, profesorii avind libertatea să 
le amenajeze conform specificului 
școlii, eventual al zonei geografice, 
intereselor observate la elevi, po
sibilităților. priceperii metodice, 
fanteziei pedagogice. O oră într-o 
asemenea sală creează în primul 
rind ambianța necesară, ii introduce 
pe elev mal ușor in universul disci
plinei respective. Apoi profesorul 
poate exemplifica cu ușurință, folo
sind materialul existent, punîndu-i 
pe elevi să lucreze efectiv cu el. 
Acesta este de fapt scopul principal: 
a oferi elevilor posibilitatea de a 
lucra nemijlocit intr-un cadru op
tim. Cabinetul este un ..laborator" 
adaptat cerințelor obiectelor de in- 
vătămînt care nu beneficiau. în 
școala tradițională, de astfel de mij
loace. Lecțiile devin mai puțin ari
de. chiar și cea mai abstractă teorie 
matematică, predată intr-un cabinet 
în care sint vizualizate o serie în
treagă de elemente, poate fi făcută 
atrăgătoare. Aspectul vizual, concre
tizarea si sinteza printr-o etalare 
adecvată. completarea schemelor, 
figurilor explicative, a planșelor 
oferite de manual (un manual nu 
poate cuprinde totul). sistemati
zarea unor cunoștințe, mapele di
dactice cu ..instrumentarul" nece
sar formării deprinderilor de lucru 
1a discipline umaniste, biblioteci de

profil cuprinzînd în suficiente 
exemplare bibliografia școlară, pa
nouri alcătuite cu gust — iată o 
enumerare sumară a celor conținute 
de obicei de aceste veritabile labora
toare didactice. în ele elevul pătrun
de mai ușor în lumea științei, asi
milează si își consolidează cunoștin
țele in contact direct, avind strictul 
necesar te îndemînă. Apoi, chiar și 
sarcina profesorului este înlesnită, 
el nu mai e nevoit să transporte 
materialul. didactic în sate obișnuită 
de curs ori. în lipsa acestuia, să 
apeleze exclusiv te manual si 1a 
imaginația elevului.

Procesele didactice modeme folo
sesc, se spune adesea, logica intui
tivă : foarte adevărat, dar. pentru 
a realiza deprinderi de gîndire 
corectă in acest sens, este nevoie să 
pornești de la un material „viu", 
palpabil, de 1a o evidență. învățarea 
prin descoperire este si o tehnică 
a folosirii evidentelor. Cabinetele 
de specialitate — vorbim de cele 
concepute funcțional din acest punct 
de vedere — reprezintă baza mate
rială concretă a orientării în 
discuție.

Nu am vrea să insistăm asupra 
multor exemplificări. Totuși, citeva 
dintre cele văzute în ultimul timp, 
în multe școli din tară, merită amin
tite. în cabinetul de lucrări practice 
de biologie de 1a Liceul de mate-

Costln TUCHIEA

— Vocația constructivă a 
brăileanului — ne spunea 
arhitectul-șef al județului, 
Crișan Popescu, șeful sec
ției arhitectură, sistemati
zare, tehnică și investiții a 
consiliului popular jude
țean — se înscrie, emble
matic, într-o perioadă a 
profundelor înnoiri pe toa
te planurile dezvoltării 
economico-sociale. care 
poartă pecetea gîndirii no
vatoare a secretarului ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Ceea ce s-a construit și se 
construiește constituie ro
dul indicațiilor și orien
tărilor date și cu prilejul 
deselor vizite de lucru 
efectuate în județul nostru.

Pe parcursul dialogului, 
reținem perspectiva înnoi
rilor edilitare : în acest an, 
printre altele, va fi finali
zată execuția unor noi 
blocuri moderne și ele
gante, armonios sincroni
zate arhitectural, pe arte
ra pe care brăilenii o nu
mesc metaforic „Calea 
Soarelui", deci pe Calea 
Călărașilor în vecinătatea 
zonei industriale Brăila- 
sud. pe bulevardul Doro
banților și pe bulevardul 
Karl Marx. Vor fi create, 
concomitent, condiții pen
tru începerea lucrărilor 1a 
noile ansambluri „Șoseaua 
Buzăului". „Apollo-Baldo- 
vinești". De asemenea, se 
va termina prima etapă a 
restaurării șl renovării 
centrului vechi (strada Re
publicii — Piața Lenin),

zonă ce urmează să se in
tegreze armonios in an
samblul urbanistic nou. 
Aceasta, în ceea ce pri
vește municipiul — oraș de 
reședință a județului. Pe 
baza programelor de dez
voltare. orașul Făurei va 
cunoaște noi dimensiuni, 
unele comune — printre

o bătrinețe liniștită. în 
noua casă ne simțim bine ! 
Avem condiții foarte bune, 
bucătăria este mare, came-, 
rele sint spațioase. în a- 
propiere se află două com
plexe alimentare. Arhitec- 
ții și constructorii au făcut 
din vechea stradă, altă
dată un depozit kilometric

camere, decomandate, spa
țioase, confortabile. Ne-am 
mutat în luna mai. Zona 
este foarte frumoasă. Va fi 
și mai și ! Totul este foar
te bine proiectat și con
struit... Am o propunere 
pentru proiectanții viitoa-. 
relor blocuri : spre a se 
rezolva problema mai

BRĂILA

Noul în oglinda Dunării
care Ianca și însurăței — 
vor deveni orașe agroin
dustriale, iar satele Brăilei 
își . vor închega centrele 
civice.

O recentă „autoinvitație", 
pe un traseu ales intimplă- 
tor, in citeva noi aparta
mente date in folosință 
evidenția, in final, o unică 
remarcă : „La Brăila se 
construiește mult și bine!".

în ansamblul Dorobanți
lor, la blocul A 60. scara 1 
— parter, sunăm 1a apar
tamentul nr. 3. Familia 
pensionarului Ion Năsău- 
deanu s-a mutat de două 
luni, dintr-o veche casă de 
pe strada Celulozei.

— Am muncit 40 de ani 
la „Laminorul", acum am

de gunoaie menajere, un 
bulevard care, in curînd, 
va rivaliza cu cele mai fru
moase artere ale Brăilei.

Aceleași cuvinte, te su
perlativ, spuse din inimă, 
le reținem, din același 
bloc, și în apartamentele 
familiilor șoferului de 1a 
I.T.S.A.I.A.. Mihai Buru
iană, și contabilei de la 
I.U.G, „Progresul", Doina 
Nedelcu. La blocul A 36, cu 
opt niveluri, la apartamen
tul nr. 16 stăm de vorbă cu 
Titi Pușcuță, maistru 1a 
combinatul de fibre, celu
loză și hîrtie.

— Blocul — ni se spune 
— a fost dat în folosință 
astă-primăvară. După curo 
vedeți, împreună cu soția 
și copiii locuim în patru

veche a defecțiunilor ce se 
ivesc ,in decursul anilor 1a 
nivelul plafoanelor celor ce 
locuiesc la ultimul etaj — 
deteriorări din cauza in
filtrărilor apei de ploaie — 
să fie extinsă metoda con
struirii acoperișurilor p>a- 
te cu poduri false, pasibile 
a fi folosite drept uscătorie 
de rufe.

Mai notăm, și noi, o pro
blemă intilnită nu numai 
la acest bloc : tergiversări 
în montarea lifturilor de 
către întreprinderea „As
censorul" București.

Pe calea Călărașilor : în 
salba verticalelor, un trio 
de blocuri impunătoare — 
două laterale, cu șase ni
veluri. străjuind un al trei
lea, cu opt niveluri, toate

„închingate" de viitoarea 
centură de 1a parter a spa
țiilor comerciale și de 
prestări servicii ce vor fi 
date in curind spre folo
sință. Ne decidem cu greu. 
Sunăm 1a apartamentul nr. 
18 de 1a ultimul nivel al 
blocului A 1. Tinăra fami
lie Leontina și Nicușor 
Iancu (ingineră la Trustul 
antrepriză generală de con
strucții industriale și. res- 

•pectiv. subinginer la între
prinderea județeană de 
gospodărire comunală și 
locativă) s-a mutat, din 
martie, într-un „spațiu 

■ foarte bine organizat", 
dar... și în acest bloc, deși 
este montat, liftul nu este 
încă dat în folosință.

Blocuri noi, impunătoa
re, cu siluete zvelte, con
struite. sau încă ‘in con
strucție. cu fantezie, cu in
geniozitate, sincronizate 
ambianței spațiului brăi- 
lean in armonii arhitecto
nice variate, care vin cu 
largă deschidere spre ad
mirația brăilenilor, con
structori 'și beneficiari, lă- 
sind amintirii străzile de 
ieri, cu iz imbătrinit și po
sac. *

Cine sînt realizatorii ? 
Centrul județean de pro
iectări, întreprinderea an- 
t repțiză de construcții- 
montaj...

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN ca“itoia Acțiuni ferme, ritm de lucru susținut!
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- în ce[ mai scurt timp, fără pierderi!
Cu ce rezultate s-a muncit la culesul porumbului 

în ziua de 1 octombrie al bunei
olt: 45 Ia sută-un rezultat

Suprafața Suprafața
In județe rămasă culeasă
din zona 1 de recoltat pe 1 octombrie

— în hectare — — in hectare —

1. Dolj 46 108 3 400
2. Ialomița 39 199 3 082
3. Olt 21 663 2 370
4. Buzău 28 591 1 809
5. Brăila 36 875 1 610
6. Arad 25 156 1 520
7. Giurgiu 26 895 1 500
8. S. A. Ilfov 5 533 1 493
9. Timiș 57 365 1 191

10. Călărași 46 323 1 000

Stringerea ți depozitarea producției de porumb 
sint lucrările prioritare, la care trebuie concentrate 
acum cu prioritate principalele forțe umane și mij
loace mecanice din agricultură. Aceasta reprezintă 
o cerință majoră, impusă de evoluția vremii — timp 
instabil, caracterizat prin ploi și temperaturi scă
zute, condiții in care grăbirea și incheierea recol
tării în cel mai scurt timp posibil sint hotăritoare 
pentru înlăturarea cu desăvîrșire a pierderilor de 
producție.

. lată de ce, pentru incheierea recoltării porumbu
lui cel tirxiu pină la 10 octombrie, decisivă este 
realizarea și depășirea ritmurilor de lucru stabilite 
la cules in fiecare unitate agricolă. In tabelul de 
mai sus sint inscrise vitezele de lucru înregistrate 
in ziua de 1 octombrie in județe din zona intii, 
județe care dețin și cele mai mari suprafețe cul
tivate cu porumb. Este evident pentru oricine că 
aceste viteze sint necorespunzătoare și că ele se 
situează cu mult sub nivelul planificat. O explicație 
obiectivă a rezultatelor slabe din ziua de 1 octom
brie la culesul porumbului o constituie ploile care 
au căzut la începutul acestei săptămini și care au 
stînjenit desfășurarea normală a lucrărilor. Fără a 
minimaliza acest aspect, se impune totuși preciza
rea că aceste rezultate ar fi putut fi substanțial 
mai mari dacă în toate unitățile agricole ar fi exis
tat jzrțocuparea pentru identificarea cu operativi
tate a' parcelelor zvintate, unde se putea lucra. 
Acesta este un fapt confirmat de județele Dolj, 
Ialomița și Olt, ale căror realizări din ziua de 
1 octombrie se situează cu mult peste rezultatele 
celorlalte județe din zona întii.

Suprafața culeasă cu porumb pe ansamblul țării 
In ziua de 1 octombrie - doar 59 307 HECTARE - 
se situează cu puțin peste jumătate față de ritmul

zilnic cit ar trebui realizat ca recoltarea sâ se 
poată încheia peste tot în 10 zile. Stadiul culesului 
și în celelalte județe situate în zonele a ll-a și a 
lll-a de favorabilitate indică, de asemenea, că și 
in aceste zone lucrările sint mult întîrziate. Cu deo
sebire trebuie să stea în atenția factorilor de răs
pundere ai organelor agricole județene rămînerile 
in urmă serioase existente în județele din zona a 
lll-a, unde, pe ansamblu, porumbul a fost cules 
doar de pe 30 la sută din suprafețele cultivate. 
Cum poate fi explicat faptul că la 1 octombrie, în 
județul Alba porumbul era cules de pe 76 la sută 
din prevederi, în timp ce in județele învecinate rea
lizările abia însumează 29 la sută din prevederi in 
județul Cluj, 21 la sută în județul Sibiu și 56 la 
sută in județul Hunedoara ? Desigur, nu poate fi 
vorba decît de modul diferit în care este organiza
tă și se desfășoară această importantă acțiune în 
fiecare din aceste județe.

Toate aceste date, ce denotă o situație încă ne
corespunzătoare Ia culesul porumbului, evidențiază 
cu pregnanță necesitatea urgentării la maximum a 
recoltării in zilele următoare. Și trebuie spus că 
toate unitățile agricole dispun de forțele necesare 
pentru o intensifica mult ritmul recoltării. Pentru 
oceasta, datoria organelor și a organizațiilor de 
partid de la sate, a organelor agricole județene, 
a consiliilor populare și a conducerilor unităților a- 
gricole este de a asigura pretutindeni mobilizarea 
puternică la munca în cimp a tuturor cooperatorilor, 
practic a întregii forțe active de la sate. La aceas- • 
ta trebuie adăugată cerința organizării temeinice 
a muncii și desfășurării întregii activități in ordine 
și disciplină ferme, condiții hotăritoare pentru creș
terea vitezelor de lucru și încheierea recoltării in 
cel mai scurt timp.

Pină Joi, 1 octombrie. In uni
tățile cultivatoare de sfeclă de zahăr 
din județul Olt, aceasta a fost recol
tată pe mai bine de 45 la sută 'din 
suprafață. Deși luni de zile nu a că
zut nici strop de ploaie, irigațiile 
din marile sisteme și din resurse lo
cale au suplinit in anume măsură 
precipitațiile naturale, astfel că pro
ducțiile sint bune, peste cele plani
ficate. Pină în prezent, peste 200 000 
tone de sfeclă de zahăr a luat dru
mul fabricilor prelucrătoare și spre 
bazele volante.

Așa cum ne informează Florina 
Stanciu, director adjunct cu produc
ția vegetală din direcția agricolă 
Olt, recoltarea și transportul sint 
bine organizate. în general neexis- 
tind decalaje intre aceste lucrări. 
Pretutindeni, s-a asigurat o amplă 
mobilizare a cooperatorilor, fiind ne
cesar un volum de muncă corespun
zător la recoltat și rectificat, lucrări 
ce se efectuează concomitent. în ve
derea diminuării la maximum a 
pierderilor. Rădăcinile sînt curățate 
de pămint, iar frunzele sint tăiate 
de la rozetă. Lucrările sînt suprave
gheate de specialiști și este organi
zat un control eficient, operativ al 
calității. Au fost și cazuri în care 
comandamentul județean a constatat 
rectificări superficiale, cu consecințe 
asupra producției, cum s-a intimplat 
la cooperativele agricole Pîrșcoveni,

tulcea: De ce decalaje între lucrări ?
în unitățile agricole din județul 

Tulcea. zilnic se recoltează 1 500— 
2 000 hectare de porumb. Din cauza 
ploilor căzute in această săptămînă 
ritmul culesului a scăzut. în zoneie 
unde a plouat mai puțin continuă 
însă recoltarea. Este vorba de unită
țile din consiliile agroindustriale 
Isacoea. Greci, Somova și Horia. unde 
în fiecare zi din această săptămină 
au fost recoltate suprafețele de po
rumb planificate. Există însă un de
calaj mare între cantitățile de po
rumb recoltate și cele transportate 
în bazele de recepție. Doar 30 la 
sută din porumbul recoltat a font 
transportat din cimp. Analizind a- 
ceastă situație, comandamentul jude
țean pentru coordonarea lucrărilor a- 
gricole a stabilit măsuri concrete 
pentru transportul operativ al pro
ducției la .bazele de recepție. La ni
velul fiecărei unități. în funcție de 
producția care se strînge zilnic, au 
fost asigurate, pe lingă mijloacele de 
transport proprii, și alte autocamioa
ne de la întreprinderile de transport 
din județ. Astfel, zilnic au fost con
centrate la transportul producției a- 
gricole mijloace care însumează o 
capacitate de peste 2 500 tone, majo
ritatea fiind destinate transportării 
porumbului in bazele de recepție. în 
fiecare unitate au fost organizate e- 
chipe de cooperatori, de oameni ai 
muncii de la sate pentru încărcarea 
și descărcarea operativă a mijloace
lor de transport. în soopul creșterii

organizări
unde au fost întreprinse măsuri 
neintîrziate de refacere a lucrărilor.

La fabrica din Corabia am stat 
de vorbă cu Alexandru Bobonete, 
directorul adjunct al unității. La 
poarta a doua a întreprinderii, co
loane întregi de autovehicule cu cite 
2 și 3 remorci își așteptau rîndul la 
descărcat. Fluxul era bine organizat, 
iar timpul de staționare între două 
transporturi a fost redus. Ni s-a 
relatat că în fruntea unităților care 
recoltează și livrează ritmic, cind 
este cazul acoperind și întîrzierile 
altora, se situează cooperativele agri
cole Vișina Veche. Vădăstrlța, Cru- 
șov, Giuvărăști, Izbiceni. Ștefan cel 
Mare, unele dintre acestea livrind 
fabricii pină la 3 500 tone sfeclă de 
zahăr. Sint însă unități care în nici 
una din zile nu s-au încadrat în gra
ficele zilnice. Astfel, cooperativa a- 
gricolă Grădinile, cu normă zilnică 
de 30 tone, nu a livrat de la începu
tul recoltării și pină în prezent 
decît 90 tone.

Se impun, așadar, respectarea 
întocmai a măsurilor stabilite de co
mandamentul județean pentru agri
cultură. o mai bună organizare a 
muncii în toate unitățile agricole, 
astfel ca sfecla de zahăr să fie asi
gurată Ia unitățile prelucrătoare în 
cantitățile prevăzute zilnic.

Mihai GRIGOROȘCUTA

productivității și efectuării a mini
mum 3 drumuri pe zi. încărcarea se 
face cu saci și coșuri, iar in bazele 
de recepție descărcarea se efectuea
ză mecanizat.

Am urmărit in mai multe zone aie 
județului cum sînt aplicate aceste 
măsuri, cum se acționează pentru 
punerea1 în timp scurt la adăpost a 
producției de porumb. O precizare 
se impune din capul locului : acolo 
unde munca a fost organizată temei
nic întreaga producție de porumb cu
leasă ajunge in aceeași zi în bazele 
de recepție. „în aoeastă toamnă, care 
s-a dovedit deosebit de capricioasă, 
ne-am propus să nu depozităm ni
mic din producția de porumb în 
cimp, ne spunea tovarășul Ion Ni- 
colae, președintele consiliului agro
industrial Horia. Cu excepția unei 
singure unități — cooperativa agri
colă de producție Valea Teilor, unde 
au fost depozitate 30 de tone de po
rumb în cimp pe o platformă de co
ceni — în celelalte unități tot ce s-a 
recoltat s-a transportat in aceeași zi. 
Folosim in primul rind mijloacele de 
transport ale cooperativelor agricole 
și mai ales atelajele". într-adevăr, in 
toate unitățile din acest consiliu a- 
groindustrial mijloacele de transport 
efectuează zilnic 4—5 curse Ia distan
ță de aproximativ 10—15 kilometri. 
Cu aceeași răspundere se acționează 
și în unitățile din consiliile agroin
dustriale Isaocea și Somova, unde în
treaga producție de porumb recolta

tă pină acum a fost preluată în ba
zele de recepție.

Sint însă multe unități care nu a- 
cordă atenție corespunzătoare orga
nizării transportului producției de 
porumb. Este cazul unităților din 
consiliile agroindustriale Dăeni și 
Babadag, unde aproape întreaga can
titate de porumb recoltată pină acum 
a fost depozitată in cîmp. La I.A.S.

ARGEȘ: Flux firesc-din cîmp direct
Ia consumatori

în județul Argeș s«-au cultivat 1 839 
hectare cu cartofi. în vederea inten
sificării recoltării, din indicația co
mitetului județean de partid, la a- 
ceastă lucrare au fost mobilizate im
portante forțe umane de la sate. Ca 
atare, pînă la 1 octombrie recolta a 
fost strinsă de pe 53 la sută din su
prafața cultivată.

Sînt numeroase unități agricole în 
care lucrările sint avansate. în con
siliile agroindustriale Cimpulung și 
Stilpeni zilnic participă Ia muncă, 
din zori și pină seara tîrziu, 3 000— 
4 000 de oameni. In unitățile culti
vatoare din aceste consilii agroin
dustriale. cartofii recoltați sint sor
tați pe calități și livrați în aceeași 
zi la fondul de stat. Nici o cantitate 
nu rămine peste noapte pe cimp. 
Lucrîndu-se cu spor, bine organizat 
există garanția că pină la sfirșitul 
acestei săptămini se va încheia re
coltarea cartofilor.

La cooperativele . agricole Botenî 
și Mihăești. lucrările, de recoltare se 
desfășoară din plin. în principal, 
meritul revine bunei organizări a 
muncii. în aceste unități. întreaga su
prafață cultivată cu cartofi este an

suceava : S-au „împotmolit” Ia sortarea 
cartofilor

în județul Suceava, pină în seara 
zilej de 1 octombrie, cartofii au 
fost recoltați de pe 87 la sută din 
suprafața cultivată. însă din canti
tatea de 423 000 tone cartofi rezul
tată au fost transportate la bazele 
de recepție, precum și pentru să- 
mința proprie in cooperativele agri
cole numai aproximativ 100 000 
tone. Iată de ce i-am adresat tova- 
.rășei Rodica Leșanu. director gene
ral al direcției agricole județene, 
întrebarea de ce întîrzie transportul 
cartofilor.

— Recoltarea cartofilor — ne-a 
răspuns directorul — a început din 
plin după 15 septembrie. Ritmul 
realizat a fost intens, astfel Incit 
acum este de efectuat un mare vo
lum de muncă la sortare. Cele mai 
multe cooperative agricole și-au or
ganizat bine munca și reușesc să 
sorteze cantități mai mari. în altele 
însă, cum sint cele din Drăgoiești. 
Dărmănești, Horodniceni. nu s-au 
mobilizat toate forțele satelor la a- 
ceastă acțiune și sortarea se desfă
șoară mai încet. De aceea, coman
damentul agricol județean a inițiat. 

Rahmanu, de exemplu, din cele pes
te 2 000 tone de porumb recoltate au 
fost transportate doar 200 de tone, 
iar în ziua raidului nostru nici unul 
din cele 110 autocamioane repartiza
te să transporte porumbul nu lucrau. 
Motivul ? Nu existau oameni să le 
Încarce.

Neculai AMIHULESE1

gajată In acord global. Terenurile 
lucrate cu grijă au asigurat recolte 
dintre cele mai bune. Intens se des
fășoară lucrările și în cooperativa 
agricolă Țițești. care a cultivat 75 
hectare cu cartofi. Aici, acum se re
coltează cartofii de pe ultimele hec
tare. Tehniciană Ioana Teodorescu, 
președintele cooperativei agricole, ne 
spune : „în vederea intensificării 
lucrărilor și a ușurării muncii folo
sim la dislocarea cartofilor rarițele 
trase de cai. în urma lor. cei 300 
cooperatori adună și sortează tuber
culii pe care îi încarcă în autoca
mion spre a fi livrați destinatarilor. 
Terenul eliberat este arat imediat 
în vederea insămînțării lui cu griu. 
în citeva zile vom încheia recolta
rea cartofilor".

Și în alte consilii agroindustriale 
— Merișari, Domnești. Pitești și To- 
poloveni — un mare număr de oa
meni lucrează la stringerea cartofi
lor. Peste tot. terenurile eliberate 
sint luate în primire de către trac
toriști în vederea pregătirii și insă- 
mînțării lor cu griu.

Gbeorqhe CÎRSTEA

in ultimele zile, acțiuni de antrenare 
a tuturor locuitorilor de la sate la 
sortarea cartofilor. Totodată. în 
sprijinul cooperatorilor, au venit 
peste 20 000 elevi, precum și citeva 
mii de oameni ai muncii din între
prinderi și instituții de la orașe. Ca 
atare, a sporit atit cantitatea de 
cartofi sortată, cit și cea transpor
tată. Astfel. în ziua de 28 septem
brie au fost transportate la bazele 
de recepție 6 267 tone, față de o can
titate zilnică planificată de 5 000 tone.

Am aflat, de asemenea, că in uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Rădăuți, Verești, Suceava, unități 
agricole aflate la o distanță mai 
mică de 10 km de bazele de recep
ție, se folosesc la transport și ate
lajele din comune. întrucît în a- 
ceastă zonă temperatura a scăzut.' 
au fost luate măsuri de protejare a 
cartofilor aflați in grămezi, la ca
petele solelor. Trebuie acționat in 
vederea intensificării transportului, 
astfel incit să se evite orice pier
dere.

Sava BEJ1NAR1U
Jk.

- lucrări de calitate, incheiate grabnic!
Cu ce viteze a avansat semănatul griului 

în ziua de 1 octombrie RECUPERAREA RĂWM Ui URMA?
In 
din 

a

județe 
zona 
lll-a

Suprafața 
rămasă 

de semănat 
- in hectare -

Suprafața semă
nată în ziua 

de 1 octombrie 
- în hectare -

1. Mureș 23 197 4 759
2. Suceava 1 783 4 117
3. Cluj 18 882 3 850
4. Hunedoara 10 365 2 709
5. Alba 13 460 1 683
6. Sibiu 12 521 1 426
7. Covasna 3 300 1 130
8. Sălaj 16 080 1 110
9. Harghita 8 289 868

10. Bistrița-
Năsăud 1 970 817

ce mm mii 
hunedoara.- intr-0 singură zi 

cu 15 la sută mai mult!

In numărul de ieri al ziarului „Scinteia" publi
cam un tabel din care rezulta intîrzierea însămîn- 
țării griului in județele din zona a lll-a, la data de 
30 septembrie. Cum s-a acționat în aceste județe 
pentru creșterea vitezelor la semănat ? Pe ansam
blul zonei a lll-a, in ziua de 1 octombrie au fost 
semănate cu griu 23 686 hectare, ceea ce înseamnă 
o creștere a realizărilor cu 6 la sută. Dar, după 
cum reiese din tabelul de mai sus, dacă in unele 
județe - Suceava, Covasna, Mureș, Cluj, Hune
doara, Bistrița-Năsăud - raportat la supra
fața ce a mai rămas de semănat, s-au în
registrat viteze de lucru bune și foarte bune, in ce
lelalte județe realizările sînt cu mult sub posibili
tăți și nu permit încheierea însămințării griului în 
4-5 zile, așa cum s-a stabilit pentru această zonă. 
Faptul că în unele județe din această zonă semă
natul este in stadiul final, iar in altele abia la 
jumătate, impune cu acuitate ca peste tot, gene- 
ralizind experiența fruntașilor, să se lucreze cu 
toate forțele la arat, pregătirea terenului și semă
nat, astfel incit insămințarea griului să se încheie 
cit mai grabnic posibil.

Pe ansamblul țării, în ziua de 1 octombrie au 
fost semănate peste 141 000 hectare, ceea ce in-

seamnă o creștere simțitoare a vitezei de lucru, 
aceasta fiind mai mică doar cu circa 9 000 hec
tare decît aceea ce trebuie realizată pentru inche
ierea însămințărilor în toate județele pînă la data 
de 10 octombrie. Experiența județelor fruntașe do
vedește însă că viteza la semănat poate crește 
substanțial. Pentru aceasta este nevoie să fie con
centrate forțe suplimentare la arat, iar activitatea 
să fie organizată în schimburi prelungite sau in 
două schimburi, astfel îneît arăturile să fie încheiate 
pînă duminică, pe ultimele 177 000 hectare ce au 
mai rămas pentru insămințarea griului. In mod ase
mănător-trebuie să se acționeze și la pregătirea 
terenului pentru a se crea un front larg de lucru 
pentru semănători. In scopul menținerii unui ritm 
de lucru ridicat, organele agricole de specialitate 
au datoria ca pe măsură ce in anumite zone semă
natul avansează și se apropie de final să orga
nizeze acțiunea de întrajutorare prin redistribuirea 
mijloacelor mecanice in unitățile rămase în urmă. 
Este de datoria specialiștilor și a cadrelor de con
ducere din unități de a folosi din plin condițiile 
prielnice create de ploile căzute, pentru a inten
sifica mult ritmul lucrărilor și a încheia însămîn- 
țarea griului pretutindeni numai tn limitele perioa
delor de timp stabilite.

Ne răspunde loan luga, 
directorul trustului jude
țean S.M.A. :

— Pentru recuperarea 
răminerilor !n urmă la 
pregătirea terenului și 
semănat, înregistrate în 
unele unități agricole 
din județul Hunedoara, 
comandamentul pentru a- 
gricultură a luat une
le măsuri organizatorice și 
tehnice. în fiecare sta
țiune pentru mecanizarea 
agriculturii măsurile luate 
vizează folosirea integrală 
a parcului de tractoa
re și mașini agricole. 
Zilnic sînt repartizate la 
arat 290 tractoare. , care 
sint grupate în formații 
mari de lucru și se depla
sează pe bază de grafic, 
de la o unitate la alta. în 
multe locuri se lucrează îh 
schimburi prelungite și de 
noapte. Seara, după ora 
19, toate tractoarele de la 
semănat sau recoltat sînt 
dirijate la efectuarea ară
turilor. Șefii de secții
S.M.A. și de formații lu
crează efectiv, in schim
buri. pe tractoare. Ca ur
mare a acestor măsuri, în 
ziua de 1 octombrie pro
centul la însămînțarea gri
ului a crescut, pe ansam
blul județului, de la 30 la 
45 la sută. Au mai rămas 
de arat 5 000 hectare, lu
crare ce se va încheia în 
cursul zilei de duminică.

Am urmărit in mai mul
te unități agricole modul 
in care se acționează pen
tru aplicarea măsurilor a- 
rătate mai sus. La C.A.P. 
Romos, de exemplu, se lu
crează la insămințarea 
griului pe o suprafață de 
peste 200 hectare. Mecani
zatorii iși realizează nor
mele zilnice atit la pregă
tirea patului germinativ, 
cit și la semănat. Semăna
tul griului se desfășoară 
numai fn prezența ingine- 
rului-șef al unității, Mir
cea Pătrînjan. Cu răspun
dere se muncește și în coo

perativele agricole din Si- 
meria, Orăștie, Geoagiu și 
altele. La cooperativa a- 
'gricolă Totești. președin
tele unității. Dorin Vulcu, 
ne spune : „Pentru a în
cheia grabnic semănatul 
griului pe cele 220 hectare 
ne-au venit în ajutor două 
formații de mecanizatori 
din Peșteana și .Densuș.

dîmbovița : A crescut viteza 
la arat

Virgil Nicolescu, direc
tor general al direcției a- 
gricole județene, ne-a spus :

— Semănatul griului este 
tntîrziat. în esență, datorită 
unor deficiente ce s-au ma
nifestat in activitatea unui 
important număr de uni
tăți agricole. Este de men
ționat, mai intii. in acest 
sens, nerealizarea vitezei 
zilnice planificate la recol
tarea culturilor premergă
toare, ceea ce a dus la în
ceperea cu întîrziere a ară
turilor și semănatului p? 
insemnate suprafețe. O 
cauză o constituie, de ase
menea. organizarea neco
respunzătoare a lucrărilor 
de arat, pregătire a tere
nului și semănat in unele 
unități. Aș cita. în această 
privință, întreprinderile a- 
gricole de stat si cooperati
vele agricole de producție 
Niculești. Vișina, Crevedia. 
Ciocănești, Răcari, Produ- 
lești. Nu s-a lucrat pretu
tindeni in schimburi pre
lungite. in acest scop pu
țind fi folosiți mecanicii 
detașați, cu sprijinul comi
tetului județean de partid, 
din unitățile industriale, 
precum și cei din secțiile de 
mecanizare. în sfirșit, un 
impediment serios in obți
nerea unor viteze cores
punzătoare a fost, pînă 
acum citeva zile, seceta 
prelungită din vară.

Lucrind alături de cel 6 
mecanizatori ai noștri, se
mănatul. griului se va în
cheia in timp scurt". Pe o- 
goarele C.A.P. Turdași, la 
arat și pregătirea terenu
lui se lucrează și noaptea. 
O formație de 7 tractoriști 
ara. la lumina farurilor, 
sub supravegherea atentă 
a specialistului unității. 
Formația de mecanizatori 
ele aici era sosită de la
S.M.A. Luncoiu. dintr-o 
zonă colinară unde s-a în
cheiat. semănatul.

Sabin CERBU

în ziua de 1 octombrie, 
pornind de la situația nesa
tisfăcătoare existentă, co
mandamentul județean 
pentru agricultură a efec
tuat o analiză amănunțită 
și exigentă și a stabilit 
măsuri de natură să con
ducă la incheierea arături
lor pină în ziua de 4 oc
tombrie și a semănatului 
pină la data de 9—10 oc
tombrie. Dispunem de toa
te condițiile pentru a ne 
încadra i» aceste termene. 
Hotăritoare este acum buna 
organizare a muncii. De a- 
ceea, toți cei care răspund 
de bunul mers al activită
ții in agricultura județului 
— cadre de conducere, spe
cialiști, activiști de partid 
și de stat, repartizați pe 
unități — avem ca preocu
pare principală in aceste 
zile să utilizăm cu maximă 
eficiență toate utilajele și 
timpul bun de lucru. în a- 
celași timp, au fost supli
mentate forțele la stringe
rea recoltei prin mobiliza
rea unui număr sporit de 
oameni ai muncii din uni
tățile industriale și elevi. 
Ne-au venit in ajutor si 
ploile căzute in ultimele 
zile, astfel că viteza la arat 
a crescut cu peste 50 Ia 
sută, iar lucrările de pre
gătire a terenului sint In 
număr mai mic.

Gheorqhe MANEA

mure? In sfirșit, un ritm de 
lucru pe măsura posibilităților

în unitățile agricole din 
județul Mureș există o 
largă concentrare de forțe 
la insămințarea griului pe 
cele 58 290 hectare planifi
cate. Lucru firesc daca 
avem in vedere că pină in 
seara zilei de joi, 1 .octom
brie. in unitățile coopera
tiste și de stat sămința a 
fost incorporată in sol pe 
numai 35 100 hectare — 60 
la sută din suprafața pre
văzută. Cuvintul de ordi
ne al specialiștilor,, meca
nizatorilor și cooperatori
lor este ca această lucrare 
să fie încheiată în cel 
mult 4—5 zile lucrătoare. 
Pledează in acest sens și 
faptul că in ultimele zile 
viteza de lucru la semă
nat a sporit considerabil. 
Dovadă : numai in ultime
le două zile, săminta a fost 
încorporată în sol pe circa 
14 000 hectare.

Că viteza de lucru la se
mănat poate fi încă mult 
sporită au demonstrat-o 
în cursul zilei de miercuri 
numeroa.se unități agricole 
din consiliul agroindustrial 
Iernut, unde griul ocupă o 
suprafață de 3 700 hectare, 
în raidul nostru prin uni
tăți ne-am oprit la coope
rativa agricolă Cuci. „Ex
periența anului trecut 
ne-a arătat ce importantă 
are pentru obținerea de 
producții mart încadrarea 
strictă în epoca optimă d<\ 
semănat" — ne-a precizat 
Mihai Gyrtrfi. inginerul-șef 
al cooperativei. Cum se 
acționează în acest scop ? 
Mai intii facem precizarea 
că la C.A.P. Cuci griul 
ocupă o suprafață de 375 
hectare. Vasile Moldovan, 
președintele unității, cu 
care am parcurs o bună 
parte din terenurile coope
rativei. ne-a spus că, avind 
în vedere urgenta încheie
rii semănatului, la recolta
rea și transportul sfeclei 
de zahăr, al porumbului, ca 
plante premergătoare, au 

acționat. în timp util, circa 
600 de cooperatori. 30 de. 
atelaje si 4 capacități de 
transport. Urmarea ? Pină 
miercuri. 30 septembrie, 
au fost insămințate 120 hec
tare cu griu. iar 200 hecta
re au fost eliberate, arate 
Si pregătite exemplar in 
vederea incorporării semin
ței in sol.

Cu aceeași răspundere 
față de încadrarea riguroa
să in perioada optimă sta
bilită si de calitatea lu
crărilor acționează in 
acest consiliu agroindus
trial și mecanizatorii 1 și 
cooperatorii din Sălcud, 
Petrilaca. Cipău. Cucerdea, 
unde suprafețele însămîn- 
tate cu griu sint peste' 
media pe județ. De altfel, 
de la $tefan Lăszlo, pre
ședintele consiliului agro
industrial. aflăm că. in 
cursul zilei de miercuri, 
față de 248 hectare plani
ficate. au fost însămintate 
cu griu 260 hectare. „Cu 
forțele de care dispunem 
— ne spune acesta — 28 
semănători. 80 tractoare 
la arat, peste 50 discuri la 
pregătirea terenului, apre
ciem că ne vom încadra 
neabătut in perioada opti
mă stabilită la semănat".

Așa trebuie să procedeze 
și unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale 
Riciu. Zau de Cimpie, 
Band, precum si cele din 
nardul județului, unde in- 
sămințarea griului avan
sează anevoios. Cauza ? 
Una singură : neeliberarea 
în timp util a suprafețelor 
stabilite pentru amplasarea 
griului. Iată de ce coman
damentul județean pentru 
agricultură (kjuat măsuri 
energice în vederea mobi
lizării unor forte supli
mentare la aceste lucrări, 
astfel incit Insămințarea 
griului să poată fi Înche
iată în cel mai scurt timp.
Gheorqhe GIURGIU

numeroa.se
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Toate obiectivele - in funcțiune 
la termenele stabilite!

Asigurată la nivelul cerintelur, 
riguros economisită!

Echipamentele tehnologice 
să fie livrate urgent!

în acest an, Ia Centrala elec
trică de termoficare pe lignit 
din Arad trebuie puse in func
țiune două cazane de abur, a 
cite 100 tone abur pe oră fie
care, și grupul nr. 1 de 50 MW. 
Firesc să ne întrebăm, deci : 
care este stadiul lucrărilor, dar 
mai ales cum se acționează 
pentru respectarea termenului 
planificat. Tovarășul Mircea 
Mocrjițchi, director adjunct la 
întreprinderea electrocentrale 
Arad, beneficiara investiției, 
ne-a precizat de la început :

— în momentul de fată, pu
nerea in funcțiune a celor două 
cazane de 100 tone abur pe oră 
este condiționată de o singură 
problemă : realizarea a 8 kilo
metri de conductă de gaz pen
tru suport flacără. Din cei 11 
kilometri de conductă, trei au 
fost executați încă de la înce
putul anului, dar din luna mar
tie Antrepriza de constructii- 
montaj conducte magistrale 
pentru gaze din 
Brașov și-a sis
tat activitatea 
pe șantier. Mo
tivul ? Lipseș
te conducta ne
cesară, care în
sumează 627
tone.

Cu reprezentanții antreprizei 
din Brașov n-am putut discuta 
pentru simplul fapt că nu se 
mai află pe șantierul termocen
tralei din Arad, urmind să revi
nă abia cind se va asigura con
ducta respectivă. Am aflat in 
schimb, cu sprijinul beneficia
rului. că respectiva conductă 
trebuie produsă de întreprinde
rea de țevi sudate din Zimnicea 
și de întreprinderea de țevi 
„Colentina" București. Deși s-au 
făcut numeroase intervenții, 
deși există mai multe adrese 
din partea Ministerului Ener
giei Electrice, problema rămi- 
ne nerezolvată, iar fără conduc
tă cele două cazane nu vor 
intra in funcțiune, deoarece nu 
vor dispune de gazul necesar. 
Lucru de altfel valabil .și pen
tru primul grup de 50 MW. în 
cursul investigațiilor noastre 
ne-am oprit, de altfel, din mo
tive lesne de înțeles, mai mult 
asupra acestui grup, care ar tre
bui pus în funcțiune pină cel 
tirziu la 31 decembrie a.c.

— Lucrarea a intirziat mult de
oarece lipsesc unele echipamen
te. ne spune tovarășul Mircea 
Mocrjițchi. Sint restante mari 
in livrarea furniturilor la caza
nul de 420 tone abur pe oră. 
Avem un delegat permanent la 
București, s-au făcut intervenții 
la toata nivelurile, dar întreprin
derea „Vulcan" București mai 
are încă de livrat 850 tone fur
nituri. Țot pentru cazan trebuie 
să sosească tamburul, morile 
de cărbune, supraincălzltorii etc.

Așadar, restante multe, care 
ne fac să punem întrebarea : 
mai poate fi dat In folosință, 
in acest an, grupul de 50 MW 
de la centrala din Arad ? Să 
vedem insă ce fac constructorii. 
Brigada nr. 4 a Antreprizei de' 
construcții industriale Arad este 
preocupată de crearea frontului 
de lucru pentru turbină. în 
acest scop, a terminat fundația, 
lucrează la turnarea „cotei

PE ȘANTIERUL

C.E.T. ARAD

Cind planificarea nu știe 
ce se intîmplă pe șantier...

Referindu-ne la noile capa
cități aflate in construcție la 
întreprinderea de mașini agri
cole „Semănătoarea" din Bucu
rești, in urmă cu un an de zile 

Semnale de pe șantiere

• O întrebare pe adresa furnizorilor de utilaje șl proiectan- 
țlior noilor capacități aflate in construcție la întreprinderea de 
rulmenți grei din Ploiești; cit timp va rămîne noua hală modernă 
de producție ridicată de acum ‘ in incinta acestei mari unități 
fără utilaje ? „Pronosticurile" beneficiarului sint ipeerte, pentru 
că incerte rămîn și promisiunile diverșilor furnizori.-

• O serie de furnizori de utilaje se complac intr-o pasivitate 
de-a dreptul alarmantă. întreprinderea de utilaj chimic Făgăraș 
și întreprinderea de utilaj tehnologic din Bistrița au, de pildă, 
mari datorii neonorate față de șantieryl Combinatului petrochi
mic de la Midia-Năvodari. Repetatele demersuri făcute de be
neficiar pe lingă cei doi furnizori amintiți se lovesc de un ade
vărat zid al tăcerii, Cine-I dărimă ?

• Timpul se răcește. Motiv ca și constructorii de pe șantierul 
Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca să se grăbească. 
Mai ales că au mult de lucru. Și mai ales că dispun de po
tențialul uman și tehnic cerut de accelerarea ritmului de lucru 
pe șantier. întrunesc așadar toate condițiile pentru a desfășura 
o activitate susținută pe șantier. O singură condiție ar mai 
trebui luată în considerație : respectarea riguroasă a propriilor 
programe de măsuri.

• Cît de modern și eficient lucrează constructorii pe șantierul 
întreprinderii de medicamente din Tîrgu Mureș I Ce păcat insă 
că eforturile lor nu sint sprijinite și de Combinatul de fibre sin
tetice din Săvinești, care n-a livrat două utilaje importante : 
mașina de ambalat flacoane și mașina de măsurat și alezat 
comprimate în flacoane.

Grupaj realizat de
Cristian ANTONESCU, Tristan MIHUȚA, Viiqll MIHA1LOV1C1

zero", la închiderea sălii turbi
nei, montează structura metali
că pentru platforma de deser
vire a turboagregatului. con
struiește calea ferată de acces, 
existtnd posibilitatea ca toa>e 
aceste lucrări 6ă' fie terminate 
rapid. Față de grafice, lucrările 
sint insă rămase in urmă. De 
oe ?

— în primul semestru, pre
cizează ing. Gheorghe Cojo
carii. șeful brigăzii respective, 
din cauza unor deficiente in 
organizarea activității pe șan
tier. a asigurării cu intirziere 
a pompelor „BEBE" necesare 
sistemului general de coborire 
a nivelului apelor freatice in 
vederea efectuării lucrărilor Ia 
o adincime de minus 6.5 metri 
și deselor defecțiuni intervenite 
in functionarea macaralelor, a 
intirziat execuția lucrărilor de 
fundații și structură la sala 
turboagregatului nr. 1. Pentru 
recuperarea restanțelor, am tre

cut la utiliza
rea prefabrica
telor in reali
zarea întregii 
structuri de re
zistență. . inclu
siv a fundații
lor și cuvelor. 
In felul acesta 

am- recuperat o intirziere' de 
circa o jună de zile. Pe de altă 
parte, am luat măsura concen
trării de efective, mai ales de 
dulgheri și lăcătuși, am orga
nizat schimburi prelungite de 
lucru, indeosebi la turnările de 
betonare.

Ca urmare a acestor măsuri, 
a fost predat întregul fgpnt de 
lucru pentru partea electrică 
si de automatizare aferentă 
primului grup si s-au asigurat 
fronturile necesare pentru mon
tarea utilajelor. Cu toate aces
tea. mai există si in prezent 
unele restante la stația de pom
pe Bagger, stația de pompe 
apă rece și turnul de răcire. 
Dacă in cazul turnului de răci
re lucrările avansează repede și 
sint condiții ca la 30 octombrie 
glisarea să fie încheiată, la cele 
două stații situația este mai 
complicată. Aici sint necesare 
minimum 20 de pompe „HEBE" 
pentru a se putea trece la cobo- 
rlrea nivelului apelor freatice si 
la efectuarea lucrărilor de con
strucție. Procurarea pompelor, 
ni se spune, este însă o proble
mă ce depășește posibilitățile 
de rezolvare ale antreprizei din 
Arad și este nevoie de sprijinul 
Ministerului Construcțiilor m- 
dustrlale.

Trustul de antrepriză energo- 
montai București, care mon
tează cazanul si turboagregatul. 
înregistrează la rîndul lui o 
nereaiizare valorică a olanului 
de clteva zeci de milioane de 
lei. Paradoxal, trustul respectiv 
a încheiat lucrările la cele 
două cazane de 100 tone si 
acum efectuează montajul la 
cazanele nr, 1 și 2 de 420 tone 
abur pe oră. Nereal izările pro
vin insă din restantele In li
vrarea utilajelor sau din cauza 
unor livrări neconforme cu or
dinea tehnologică de montaj. 
Pentru recuperarea restantelor 
se impune prin urmare o mobi
lizare exemplară atit. din partea 
constructorilor, cît si a furni
zorilor de utilaje.

(n.n. vezi „Scinteia" din 9 oc
tombrie 1986) semnalam faptul 
nedorit că stadiul lucrărilor 
este mult rămas in urmă com
parativ cu graficele de execu-.

ție. Cauzele constau in lipsa 
de efective de muncitori, la 
care se adăuga și o slabă preo
cupare a constructorilor pentru 
organizarea riguroasă a activi
tății. Neajunsuri amplificate de 
colaborarea necorespunzătoare 
în probleme esențiale pe în
treaga filieră beneficiar-con- 
structor-montor.

Ce se întimplă acum pe șan
tier 1 Cu toate eforturile făcu
te, stadiul actual , al lucrărilor 
se situează sub plan nu nutriai 
la hala de montaj general, ci și 
la alte obiective, cum ar fi, bu
năoară, magazia generală me
canizată. Din cauza nerespec- 
tării graficului de turnare a 
fundațiilor la linia de formare- 
turnare automată, se află in 
stoc importante cantități de uti
laje tehnologice, unele aduse 
din import. O situație similară 
intilnim și Ia secția forjă. Ia 
care, de peste un an de zile, nu 
s-a turnat fun
dația pentru 
noul ciocan de 
2.5 tone. Ca să 
nu mai vorbim 
de hala de pre
lucrat tablă și 
profile la care 
lucrările nici nu 
au fost atacate, 
deoarece bene
ficiarul nu dis
pune de fondurile necesare 
pentru deschiderea finanțării.

Cum s-a- putut ajunge la o 
asemenea situație anormală ? 
Iată oe ne explică tovarășa Iri
na Cruceanu, șef birou inves
tiții în unitatea beneficiară :

— Planul de investiții pe a- 
cest an nu a fost corelat cu ne
cesitățile legate de punerea in 
funcțiune a lucrării. La capi
tolul de construcții-montaj au 
fost alocate doar 30 milioane 
lei, cu mult sub posibilitățile 
reale ale constructorului. De 
asemenea, deși pentru acest an 
întreprinderea noastră avea în
cheiate contracte cu furnizorii 
de utilaje în valoare de 320 mi
lioane, ni s-au aprobat doar 40 
milioane lei. în acest caz, ter- 
minîndu-ni-se fondurile la 30 
iunie, nu am mai avut practic 
cu ce plăti pe constructor.

— Anul trecut, planul nu s-a 
putut realiza integral deoarece 
a fost prea mare, iar acum este 
prea mic. Ce soluții s-au cău
tat pentru depășirea acestei 
inexplicabile situații ?

— Deocamdată, cu ajutorul 
unor echipe specializate alcă
tuite din muncitori ai între
prinderii noastre, am ■ preluat 
montajul unor utilaje. în prin
cipal la linia de montaj general 
și așteptăm să ni se aprobe co
relarea planului cu necesitățile 
reale ale investiției. Precizez că 
din luna martie sintem in im
posibilitate de a mai plăti pe 
constructori. In aceste condiții, 
constructorii și-au retras cea 
mai mare parte din personalul 
muncitor, păstrind doar un e- 
fectiv redus, de circa 30—40 de 
oameni.

Acestea sint explicațiile fur

PE ȘANTIERUL 
ÎNTREPRINDERII 

„SEMĂNĂTOAREA"

nizate de către beneficiar. Ele 
scot in evidentă formalismul și 
lipsa de interes cu care au fost 
tratate problemele complexe 
ale acestui important obiectiv 
de investiții. Este greu de înțe
les și de acceptat situația crea
tă cind capacități importante, 
înoepute cu doi ani și jumăta
te in urmă, se află și acum sub 
semnul incertitudinii, în loc să 
producă din plin. Dacă intre- 
prindgrea bucu.reșteană, în cali
tatea ei de beneficiar, nu a pu
tut să soluționeze această pro
blemă, de ce atunci nici cen
trala coordonatoare și nici con
ducerea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini nu au 
inițiat toate demersurile impu
se de reglementarea actualei 
stări de lucruri 1 Economia na
țională are nevoie stringentă 
de mașinile agricole produse la 
Semănătoarea". în actuala 

campanie agri
colă, în campa
nia viitoare, se 
contează. așa 
cum este și fi
resc de altfel, 
foarte mult pe 
ele. Pot fi exe
cutate lucrările 
din cimp cu 
justificarea că 
datorită unui 

„viciu" de planifioare. o inves
tiție’importantă nu a fost ter
minată și. ca atare. mașinile 
agricole așteptate nu au fost 
produse ? Este o întrebare me
nită să îndemne serios la me
ditație factorii răspunzători de 
crearea acestei situații, dar mai 
ales să-i determine să treacă 
la acțiune.

Si, pentru a-i convinge șl 
mai mult de necesitatea de a 
lua măsuri hotărîte in această 
privință, redăm in continuare 
opinia montorilor.

— Lucrările s-au desfășurat 
normal pină la 30 iunie, dată la 
care au fost cheltuite fondurile 
aprobate prin plan, ne-a pre
cizat ing. Ionel Sava, șeful bri
găzii de montori. în pofida de
mersurilor făcute de a ni se a- 
proba să lucrăm peste plan, a- 
cest lucru n-a putut fl obținut. 
Ca urmare, centrala noastră a 
dispus, conform legislației în vi
goare. sistarea lucrărilor. Am 
dispensat o parte din forța de 
muncă pe șantierul întreprinde
rii bucureștene „Republica" și 
pe platforma chimică de la 
Giurgiu, iar cu oei rămași am 
continuat lucrul, dar într-un 
ritm evident mai lent.

Orice alt comentariu este de 
prisos... Un șantier important, 
un obiectiv de inv.estitii de care 
economia națională are absolută 
nevoie se află in situația nefi
rească de a aștepta rezolvarea 
unei încurcături, care — consi
derăm noi — ar fi putut fi lesne 
evitate. Cu condiția ca factorii 
răspunzători de crearea acestei 
situații să-si fi făcut datoria. 
Cum este și firesc, așteptăm 
răspunsul cuvenit la semnalul 
nostru.

Ce întreprindeți pentru 
funcționarea TERMOCENTRALELOR LA CAPACITATEA MAXIMĂ ?

PREZENȚI IERI IN MIJLOCUL UNOR COLECTIVE DE ENERGETICIENI, 

REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT:

ORADEA

Randamente superioare 
la toate instalațiile

Energeticienii orădenî cunosc 
importanța fiecărui kilowatt 
pulsat suplimentar. Dovadă sint 
rezultatele obținute de la înce
putul anului și pină in pre
zent : furnizarea a peste
57 milioane kWh energie e- 
lectrică pe bază de cărbune. 
Bilanț care va fi consolidat și 
in continuare. Convingere ex
primată hotărit și joi. in ca
drul adunării cu activul de 
partid din întreprindere, prilej 
cu care au fost dezbătute mă
surile ce trebuie aplicate ne- 
intirziat. pentru exploatarea 
rațională a agregatelor și 
funcționarea la parametrii ma
ximi a termocentralei în peri
oada de iarnă. Sugestiv este 
însuși faptul că analiza s-a 
desfășurat pe șantierul termo
centralei Oradea-Est.

Dincolo de relevarea unor ex
periențe pozitive, demne de un 
larg interes, neajunsurile au 
fost dezbătute cu conștiința că 
întreprinderea orădeană dispu
ne de capacitatea de a obține 
rezultate mult mai bune. „Am 
izbutit multe lucruri bune, rea- 
lizind și în prezent sarcina de 
funcționare stabilită prin pro
gram — ne spune inginerul 
Sorin Ungur, directorul între
prinderii. Privindu-ne insă 
critic activitatea, înțelegem les
ne că și la fruntași este loc 
de mai bine'; Să ne gîndim 
doar că avem Încă locuri îngus
te în ce privește gradul de uti

GIURGIU>•>
Ti '

Exigență sporită față de
propria activitate

Centrala electrică și de ter
moficare din Giurgiu. care 
funcționează pe bază de căr
bune, se numără printre unită
țile mai noi din cadrul siste
mului energetic național. Cu 
toate acestea. încă de la pune
rea în funcțiune a primului 
grup de 50 MW și chiar și în 
prezent, cind aici există o pu
tere instalată de 150 MW, co
lectivul acestei centrale electri
ce s-a confruntat și continuă 
să se confrunte cu o serie de 
probleme deosebite, care afec
tează serios buna funcționare a 
instalațiilor și deci realizarea 
energiei electrice și termice 
planificate.

Iată, așadar, condițiile în 
care s-a ținut, în spiritul re
centelor măsuri stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R, și al sarcinilor 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, adunarea 
generală deschisă a comuniști
lor cu întregul colectiv. Cu a- 
cest prilej s-a făcut o analiză 
exigentă a modului in care s-a 
acționat și se acționează pentru 
realizarea programului de re
vizii și reparații, astfel incit 
centrala din Giurgiu să func
ționeze in perioada următoare 
in bune condiții și in deplină 
siguranță. Pornindu-se de la 
faptul că, datorită slabei fiabi
lități a unor echipamente, dar 
și exploatării needrespunzătoa- 
re a acestora, și in prezent cen
trala continuă să înregistreze 
numeroase opriri. muncitorii 
Constantin Leorda, Stan Gro- 
zea, Marin Iordan și alții au a- 
dresat critici severe celor cer
tați cu ordinea și disciplina, au 
formulat propuneri privind res
pectarea programului de revizii 
și reparații. In același timp, 
vorbitorii au combătut tendința 
unora de a face lucrări de mîn- 
tuială și au criticat atitudinea 

lizare a capacităților, că nu în
totdeauna asigurăm buna func
ționare a unor agregate. Iată 
de ce creștere® exigenței față 
de propria muncă exprimă cu- 
vintul de ordine pentru noi 
toți".

Disciplina, condiție primordia
lă pentru bunul mers al pro
ducției, a fost abordată de toți 
vorbitorii ca o îndatorire de 
înaltă răspundere muncitoreas
că. „Fără disciplină exemplară, 
fără ordiney^pgăVWSÎtă în pro
ducție este de neconceput în
făptuirea măsurilor ce le-am a- 
doptat — conchidea maistrul 
principal Gheorghe Filip, se
cretarul comitetului de partid 
din întreprindere".

Se cuvine subliniat faptul că 
propunerile făcute și-au găsit 
materializarea intr-un amplu 
program de acțiune, din care re
ținem :

*> Realizarea pină la sfîrșitul 
lunii octombrie a tuturor măsu
rilor stabilite pentru trecerea 
vîrfului de iarnă.

@ Executarea, in această lună, 
a suprainălțării depozitului de 
zgură de la Santău Mic și 
procurarea a 1 000 metri țeavă 
sudată elicoidal pentru înlocui
rea conductelor uzate.

9 Asigurarea stocului normat 
la păcură pentru cele două 'ter
mocentrale si completarea celui 
de cărbune la termocentrala 
Oradea-Est.

Ioan LAZ A

unor șefi de formații care nu 
controlează calitatea reparații
lor efectuate. La rindul lor, 
muncitorii Dan Pomenea, Eu
gen Petroșeneanu și alții au 
propus și au cerut conducerii 
centralei să întocmească un 
program special pentru întări
rea ordinii și disciplinei in ca
drul unității. Cu deosebire s-a 
accentuat necesitatea de a se 
face ordine în ce privește de
pozitarea. evidența și gospodă
rirea materialelor și utilajelor 
necesare reparațiilor.

Pe baza observațiilor critice 
formulate în cadrul adunării și 
a propunerilor făcute de către 
comuniști și muncitori pentru 
înlăturarea neîntîrziată a stări
lor de lucruri negative existen
te, pentru întronarea la fiecare 
Joc de muncă a unui înalt spi
rit de răspundere, de ordine și 
disciplină, adunarea generală a 
cerut comitetului de partid, or
ganizațiilor de bază, conducerii 
întreprinderii să ia o serie de 
măsuri urgente, care să vizeze 
cu prioritate : urgentarea ter
minării reparațiilor la cazanul 
nr. 2, asigurarea unor materiale 
restante de la întreprinderea 
„Vulcan", cum ar fi cele aproa
pe 40 tone de serpentine pen
tru supraincălzitor și alte 70 
tone de serpentine necesare re
parațiilor Ia economizor, efec
tuarea de urgență a peste 
120 000 mp de protecții și izola
ții la conducte și altele.

Prin întreaga sa desfășurare, 
adunarea generală a organiza
ției de partid cu întregul per
sonal muncitor de la C.E.T. 
Giurgiu a făcut dovada răspun
derii muncitorești a acestui co
lectiv, a hotărîrii lui de a munci 
fără preget pentru eliminarea 
neajunsurilor care se mai ma
nifestă in prezent în activita
tea unității.

Ion MANEA

BUCUREȘTI i

Sprijin prompt al 
specialiștilor din cercetare

Toate centralele să funcțione
ze la întreaga capacitate, să 
pulseze continuu o cantitate cit 
mai mare de energie electrică 
în sistemul energetic național 1 
Aceasta este cerința de maximă 
răspundere patriotică și mun
citorească pusă acum in fața 
energeticieniior, a tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii 
cu răspunderi în domeniul e- 
nergeticii. în spiritul sarcinilor 
subliniate de conducerea parti
dului, important este acum ca, 
in mod sistematic, toți factorii 
implicați in asigurarea și dez
voltarea bazei energetice să a- 
bordeze cu maximă răspundere 
sarcinile ce le revin in această 
privință și să acționeze cu toa
tă hotărirea pentru aplicarea 
măsurilor privind funcționarea 
normală a sistemului energetic 
național. Care sint problemele 
esențiale și ce răspunderi revin 
în acest sens unitățtlor de cer
cetare științifică și de proiec
tări din sectorul energetic ? 
Iată tema convorbirii cu ing. 
Lucia Roșea, director general 
al Institutului central de cerce
tări energetice.

—La recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat activitatea nesatisfăcă
toare a lucrătorilor din ramura 
energiei electrice. O mare res
ponsabilitate față de această si
tuație o avem și noi, cei ce lu
crăm In Institutul central de 
cercetări energetice, care tre
buie să contribuim la moderni
zarea echipamentelor și insta
lațiilor energetice. în special 
pentru centralele termoelectri
ce Rovinari și Turceni. La a- 
ceste două mari termocentrale, 
de pildă, sintem implicați, in 
colaborare cu unele unități de 
cercetare și proiectare din do
meniul construcțiilor de mașini, 
în înfăptuirea unui important 
program de fiabilizare a echi
pamentelor energetice. Rezulta
tele obținute la grupurile nr. 1 
de la Turceni și nr. 6 de la Ro- 
vinjri arată că soluțiile de mo
dernizare adoptate conduc Ia 
creșterea puterii generate (260— 
300 MW), la diminuarea sub 9 
Ia sută a consumului de hidro
carburi utilizate ca suport de 
flacără și la scăderea număru
lui de spargeri de țevi. Iată de 
ce, o sarcină de primă urgență 
este generalizarea grabnică a 
acestor soluții și la celelalte 
grupuri. Doresc să subliniez 
însă un lucru extrem de impor
tant. Programul de fiabilizare 
trebuie abordat sub toate as
pectele. Modernizarea echipa
mentelor este doar unul din
tre ele. Ea trebuie sincronizată 
cu asigurarea cărbunelui la ni
velul calitativ stabilit, precum 
și cu o mai bună exploatare a 
agregatelor energetice.

— Ce alte sarcini are institu
tul în asigurarea condițiilor Se 
menținere în stare normală de 
funcționare a instalațiilor ener
getice ?

—îndatoriri sint multe și 
deloc ușoare. Mă voi referi insă 
la cele de primă urgență, pen
tru care purtăm și noi o parte 
de răspundere față de actuala 
situație creată ca urmare a 
slabei calități a reparațiilor, a 
intîrzierii punerii in funcțiune 
a capacităților prevăzute, a 
slabei pregătiri a personalului 
din termocentrale, aplicării 
incorecte a unor norme și 
prescripții tehnice de exploa
tare și altele. Astlel, trebuie 
să asigurăm cu și mai mare 
exigență controlul calității echi
pamentelor și furniturilor spe
cifice chiar in fabricile furni
zoare. In acest sens, încă de 
astăzi (n.r. — vineri. 2 octom
brie) s-a luat hotărirea să tri
mitem peste 150 de recepționeri 
de calitate in întreprinderile 
care au de executat utilaje 
pentru reparații capitale sau 
investiții in domeniul energe
tic. Concomitent, un mare nu
măr de specialiști din institut 
sint prezenti in momentul de 
fată la termocentralele Turceni 
și Rovinari, unde acordă asis
tentă tehnică pentru operațiile 
de reparații și modernizări la 
unele grupuri energetice. Dar 
nu numai in aceste termocen
trale. Prezenta permanentă a 
specialiștilor noștri poate fi re
marcată. in cadrul unor echipe 
complexe, alături de alti spe
cialiști din aparatul ministeru
lui. Institutului de' studii și 
proiectări energetice si de la 
Centrala industrială pentru 
producerea energiei electrice 
și termice, în alte 5 termocen
trale care ridică probleme de 
funcționare la ora actuală. Este 
vorba de centralele electrice de 
la Drobeta-Turnu Severin, 
Giurgiu. Anina. Doicești și 
Paroșeni. Aceste echipe mixte 
au sarcina să rezolve operativ 
toate problemele legate de 
functionarea la parametri nor
mali a tuturor grupurilor ener
getice.

De asemenea, pentru buna 
funcționare a grupurilor ener
getice și creșterea timpului lor 
de disponibilizare acționăm tn 
prezent pentru adoptarea. încă 
în faza de proiect, a unor soluții 
eficiente de organizare a fluxu
rilor de reparații, pentru do
tarea cu dispozitive de repa
rații care să conducă la creș
terea productivității muncii, 
pentru creșterea aportului in
stitutului la realizarea unor 
părți componente. instalații, 
aparatură de măsură si control 
și piese (de schimb.

Trăgind învățămintele .cuve
nite din situația creată la 
unele termocentrale din tară, 
toti oamenii muncii din Insti
tutul central de cercetări ener
getice sint conștienti de răs
punderea care le revine pen
tru asigurarea funcționării in 
condiții normale si Ia parametri 
ridicați a unităților energetice.

Vlaic’i RADU
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

— Eu așa gîndesc, așa 
im înțeles că e normal să 
iie : un comunist, in zilele 
loastre, oriunde ar munci 
ire de susținut o campanie 
:ontinuă pentru a-și dobin- 
ii si spori competenta in 
iomeniul său de activitate, 
□e sectorul ce 1 s-a dat în 
grijă ca sâ producă și să 
Jezvolte avuția socialistă. 
Am înțeles de mult acest 
lucru și tot ce am făcut de 
atunci a fost să mă pot afla 
mereu in actualitatea pro
fesiei mele, să înving si să 
depășesc .rutina care osi
fică... Experiența, desigur, 
e altceva, dar numai cind 
este asociată cu ceea ce 
apare nou in domeniul 
muncii tale. Alminteri...

— Mai concret, ce v-a 
făcut să înțelegeți aceste 
lucruri ?

— Cum vedeți, de-acum 
sint un agronom... bătrîn. 
Am absolvit facultatea 
acum treizeci de ani. Și am 
lucrat în mai multe locuri, 
pe fel si fel de funcții, 
■toate legate direct de pro
ducție, de cîmpul cu se
mănături...

O cuvenită precizare : 
discuția aceasta are loc 
undeva în cîmpul împinzit 
de oameni și mașini, la 
I.A.S. Turnu Măgurele, ju
dețul Teleorman, cu direc
torul Romulus Zaharia.

— Mai demult, pe la în
ceputuri, pe cind specia
liștii agricoli erau atît de 
■putini, incit, uneori, chiar 
Si pe funcția de inginer-sef 
nu era de unde să se pună 
un inginer, viata, practica 
muncii mi-au arătat cit ii 
poate dăuna producției a- 
gricole rutina, perpetuată 
mecanic, fără cunoașterea 
■proceselor biologice din sol 
si din plantă și deci fără 
putința adaptării metodelor 
de lucru la cerințe si con
diții schimbătoare... Pentru 
că, în agricultură, condi
țiile nu sint niciodată, ab
solut niciodată aceleași. Și 
pentru că. in astfel de îm
prejurări. toate privirile 
erau îndreptate spre mine, 
specialistul, și, pentru că 
sint comunist, 
dat seama ce 
răspundere am. cit de im
portant este să pot da cele 
mai prompte si mai iudi- 
cioase răspunsuri la puzde
ria de întrebări cemă asal
tau : unde e mai bine să 
amplasăm cutare culturș. 
cind e mai bine și cum e 
mai bine să se facă arătu
ra, ce i-ar mai trebui cu- 
tărui pămint. ce să facem 
cu sărătura din cutare loc? 
Eram tinăr; nu Ie știam pe 
toate si uneori am mai dat 
si răspunsuri care, atunci 
cind s-au dovedit a fi fost 
greșite, m-au frămintat. 
mi-au furat liniștea...

mi-am 
mare

tv

— Aveați justificarea că... 
n-ati știut.

— Da, sigur, unii mai 
procedează Si așa. Dar, 
pentru un specialist, necu- 

e o scuză, 
circum- 
Specia-

noașterea nu 
Dimpotrivă, e o 
stanță agravantă, 
listul trebuie să știe. Cu 
noașterea. competenta de
vin rațiunea lui de a fi. 
Dacă mai e și comunist, 
atunci ele intră organic în 
codul lui moral, devin 
obiect al unui permanent 
examen de conștiință. Pe 
unii agricultori, cu răspun
deri prin unitățile de pe 
aici, ii aud spunind liniș-

'Este extrem de Important 
să ai irigații. Dar și mai 
important este să le știi 
folosi. Unii se luptă 6ă le 
aibă, dar le așteaptă cu 
mina în sin, fără să învețe 
cite ceva despre ele, ca și 
cum irigațiile în sine ar re
zolva totul ; dai drumul la 
apă și gata, ești asigurat... 
Nu-i deloc așa.. Regimul 
apei se cere stăpînit în cele 
mai mici amănunte... în 
urmă cu cîțiva ani, supărat 
că dirijarea apei in sistem 
se făcea cam haotic, cam 
fără nici o regulă, am 
trimis o scrisoare lungă 
unui tovarăș cu muncă de 
răspundere la județ. Expli
cam acolo că griul, în pe
rioada de formare a paiu
lui. are nevoie de cea mai 
mare cantitate de apă. Ca 
să-si dezvolte masa vegeta
tivă cate înseamnă poten
țial de producție, griul are

COMPETENTA

conștiință
titi : „Lasă, mi-a răsărit 
griul, fac planul, e bine!" 
Cîț, era planul lui ? Cită 
producție face ? Cu ce se 
compară ? Cu planul ? E și 
nu e un țriteriu. Criteriul 
normal, criteriul absolute... 
cit se poate face. Un co
munist. dublat de un bun 
specialist, nu se compară 
cu ce i s-a dat să facă, nici 
cu ce au făcut alții, nici 
măcar cu el însuși, ci cu 
potențialul maxim al mij
loacelor lui de producție, 
în condițiile în care a fă
cut tot ce omenește 
fi putut face. Iar < 
faci producții _ de perfor
manță. trei 
obligatorii : 1. Cunoașterea 
biologiei plantelor ; 2. Teh
nologii adecvate : 3. Su
doare. Această a treia con
diție contează, de fapt, cel 
mai mult, pentru 
ea se realizează 
Halte. •

— V-ați făcut 
gram de studiu ?'

— Nu neapărat 
gram de tip școlar. Pentru 
un agronom e greu așa 
ceva. Dar nu mi-a scăpat 
nici un prilej ca să citesc. 
Să citesc și să verific in 
practică. Am avut întotdea
una un program de experi
ențe. Loturi experimentale. 
Am și acum. Pentru tot ce 
este mai important. : soiuri 
și hibrizi, chimia solului si 
regimul fertilizării, tehno
logii. De fapt, cel mai 
mult- m-a preocupat rolul 

.apei in biologia plantelor.

■ s-ar 
ca să

lucruri sint

că 
și
un
un

prin 
ceie-
pro-
pro-

13.00 Telex
13.05 La sfîrșit de săptămlnâ (parțial 

color)
14.45 Săptămina politică

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 octombrie (ora 20) — 6 
octombrie (ora 20). In țară : Vremea 
se va încălzi ușor șl treptat. Cerul va 
fi variabil, mal mult senin in regiuni
le nordice, dc centru-și vestice. Sint 
posibile precipitații slabe, sub formă 
de ploaie, în prima parte a intervalu-

nevoie de rădăcini puterni- 
și de 

pe 
Dacă din 

numai

oe. de hrană in sol 
apă... Cam 45 de_litri 
metrul pătrat, 
această apă există 
două treimi, producția sca
de cu jumătate. Dacă plan
ta primește numai jumăta
te din apa care ii trebuie, 
producția se diminuează cu 
80 la sută... Și demonstram 
totul in amănunt, cu pro
cese biochimice, cu expe
riențe practice și cu reali
tatea cîmpului nostru. Mă 
lansasem în demonstrații 
polemizînd cu ideea de ne- 
corelare a perioadelor de 
funcționare a sistemului 
de irigații, cu ideea de 
aproximație într-o activita
te care cere o coordonare 
electronică, dacă s-ar pu
tea. intre multitudinea de 
factori ce determină obți
nerea performantei în pro
ducția agricolă. Și am ex
pediat scrisoarea. Răs
punsul nu mi-a fost trimis 
în scris, cum se face după 
regulă. Mi-a venit sub 
formă de... apă. Mai tîrziu, 
la o ședință, respectivul 
tovarăș, vorbind despre ce 
trebuie să facă si ce nu 
trebuie să facă agricultorii, 
a spus. într-o frază al că
rei înțeles era ambiguu, că. 
sint si unii, cum ar fi di
rectorul de la I.A.S. Turnu 
Măgurele, care bat cu 
ipumnul în masă să Ij se 
dea apă... Am stat mult și 
m-am gîndit : cind am bă
tut eu cu pumnul

Nici nu e In firea mea. 
Apoi am înțeles. în cazul 
de fată, cu pumnul în 
masă batea cunoașterea, 
care impune prin fermita
tea adevărului. De ce tri- 
misesem scrisoarea ? Fuse
se gestul firesc al unui om 
care, membru al partidului, 
cu răspunderea producției 
■pe un întins teren agricol, 
avea conștiința că adevărul 
acesta, de care depindea 
îndeplinirea misiunii sale, 
trebuie să fie cunoscut si 
înțeles.

— Și ați aflat ? Care 
fusese înțelesul acelei afir
mații din ședință ?

— Păi.;, cel pe care vi 
l-am explicat acum. După 
alte citeva zile, tovarășul 
respectiv a venit pe la noi. 
Am discutat despre munca 
noastră. în final l-am în
trebat și cam ce ar fi tre
buit să înțeleg din Cele 
spuse atunci... El a suris. 
Și a zis doar atît : „Lasă 
că știi dumneata. Ori vrei 
să te laud așa. în 
mare ■?“

— Dacă 
dat, ce 
exista ?

— Anul ____  _
titlul de Erou al Noii Re
voluții Agrare. Posibil sâ 
mai primim și anul aces
ta... La porumb, de exem
plu, am pornit de la 2 500 
kg la ha in 1978 și am 
ajuns, in ’86, la 24,3 tone. 
Tot atît de categorică a 
fost și evoluția la alte 
culturi.

— Care e, pe scurt, se
cretul ?

— Vi l-am spus mal pe 
la început. Chestia cu... su
doarea. Care are. și ea o 
„tehnologie" a ei.

— Interesant. Care ?
— în primul și în pri

mul rind, exigența față 
de munca tuturor, pretenția 
corectitudinii, de la spe
cialist pină la ultimul pră
sitor. de la mecanizator 
pină la cel care montează 
și supraveghează aripile de 
■ploaie. Să nu obosești con- 
trolind, explicînd... Noi ți
nem cursuri de reciclare 
tot timpul anului. Pe cîmp 
nu treoem cu vederea nici 
o greșeală sau abatere si ii 
explicăm tehnic cauzele și 
consecințele. Șeful de fer
mă trebuie să se afle tot 
■timpul între oamenii lui...

— Și dacă nu... ?
— Asta nu mai e posi

bil. A fost, mai pe la 
Inoeput. E suficient să te 
inalti o dată si nu-ti mai 
convine să cobori. Pe pri
mul Ioc, dacă e să vorbim 
de tehnologia efortului — 
îmi place acest termen — 
trebuie așezată conștiința. 
Conștiința că avem răs
punderi mari față de mersul 
înainte . al tării noastre. 
Oamenii noștri sint sen
sibili la această idee, ea 
există in ei înrădăcinată 
cu răbdare, ca o semănătu
ră făcută ca lumea. Și care, 
bine intretinută. rodește. .

gura
ar fi să fiți lău- 
alte motive ar
trecut am primit

Profilul întreprinderii de mașini- 
agregat și subansamble auto domi
nă cu autoritate peisajul orașului 
Sf. Gheorghe. Este încă una din 
ctitoriile României moderne. Căci, 
înființată in 1977, I.M.A.S.A. nu 
are doar proporțiile adevăraților 
giganți ai industriei moderne, ci și 
o producție pe măsură. în halele 
moderne, luminoase ale acestei 
importante întreprinderi industria
le in care-și desfășoară activitatea 
aproximativ 7 000 de oameni, 
munca se imbină armonios cu crea
ția tehnico-științifică și artistică, 
determinind o stare de fertilă 
competitivitate, concretizînd nevoia 
trecerii de la cantitate la o calitate 
nouă, superioară. O calitate care 
nu este apanajul exclusiv al pro
ducției. ci și al mediului in care-și 
desfășoară munca, zilnic, mii de 
oameni.

Preocupările pentru expresivita
tea mediului ambiant, nu pentru 
înfrumusețarea lui formală, ci pen
tru găsirea acelor soluții și pro
cedee grafice care să contribuie la 
concretizarea unor idei generoase, 
au avut aici, la I.M.A.S.A., la ori
gine căutări 
profundă
Ele exprimă dorința de a ridica pe 
o treaptă superioară propriile cu
ceriri. „Prin munca de la om la 
om — ne spunea tovarășul Emanoil 
Mitrea, -secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere — prin 
analize responsabile, printr-o con
tinuă perfecționare a stilului și me
todelor de muncă, folosind adecvat 
propaganda vizuală, temele pre
zentate la învățămîntul politico- 
ideologic. vitrinele calității, gaze
tele de perete, comuniștii, activul 
de partid din întreprindere duc o 
luptă permanentă pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție ale 
unității și prin aceasta pentru 
realizarea țelului societății noas
tre — ridicarea continuă a gradu
lui de civilizație materială și spi
rituală a poporului". Fără îndoială, 
prezența formelor de propagandă 
vizuală în viața unei întreprinderi 
atît de importante are implicații 
multiple. Artelor grafice le revine 
aici rolul deosebit de a introduce 
și menține criterii de valoare, de a 
răspunde cit mai deplin funcției 
sale de modelator al conștiințelor. 
De la preocuparea foarte vizibilă 
pentru calitatea mediului ambiant, 
pentru eficiența propagandei vi
zuale, la expoziții de artă plastică 
deschise în incinta întreprinderii 
se'desfășoară o gamă largă de po
sibilități. O vizită la I.M.A.S.A. este 
pe deplin edificatoare în acest 
sens căci atit în spațiile de acces, 
cit și in vastele hale de producție, 
numeroase panouri menite să

fundamentate pe o 
conștiință profesională.

popularizeze inițiativele muncito
rești, fotomontaje, gazete de pe
rete, prin conținutul, dar și prin 
forma lor, sint menite să aibă un 
rol activ în modelarea conștiințe
lor. Dincolo de multitudinea ini
țiativelor, care dau un plus de 
prestigiu întregii activități desfă
șurate, preocupările legate de mo
delarea mediului ambiant se ma
nifestă ca o permanentă și atit de 
umană aspirație spre calitate. 
Cercurile calității, ne spunea to
varășul Ion Burcea, președintele 
sindicatului de la I.M.A.S.A., cele 
circa 68 de asemenea cercuri exis
tente (care in cursul acestui an se 
vor extinde incă mai mult) și-au 
dovedit pe deplin, o dată cu activi-

unor variate energii, el se situea
ză și se fixează pe un teren pre
gătit de o tradiție a felului de a 
concepe munca, de a asimila și 
genera cultura. Iar aici, la Sfîntu 
Gheorghe, in această importantă 
întreprindere industrială, o în
treagă suită de mijloace vizuale 
contribuie la stimularea climatului 
de confruntare a ideilor și valori
lor. Și iată incă un exemplu în 
acest sens. Un panou de mari di
mensiuni te întimpină la intrarea 
în secțiile productive. Titlul lui te 
invită la un dialog cu propria con
știință ; un dialog ale cărui între
bări au fost formulate astfel : cum 
ai îndeplinit azi sarcinile profesio
nale. cum ți-ai ajutat colegii de

IZVOARE ALE
CREATIVITĂȚII

tatea lor concretă, eficiența. Mai 
ales la secțiile de scule filetat 
S 340 și mașini agregat S 330 — 
îmbunătățirea muncii. ridicarea 
productivității au depins de schim
bările introduse o dată cu activi
tatea acestor cercuri. In acest con
text, mijloacele de popularizare a 
experienței acumulate, dar și de 
punctare a deficiențelor constituie 
elemente dinamice, capabile să 
aducă corecții importante procesu
lui productiv. Iată un singur 
exemplu. La secția de montaj a 
cutiilor de viteză funcționează un 
grafic zilnic al defectelor înre
gistrate împreună cu indicarea vi
novatului. Pe lingă măsurile care 
se iau pentru îndreptarea situației, 
această modalitate concretă de a 
aduce rapid în atenția generală 
unele greșeli contribuie la sporirea 
spiritului de responsabilitate față 
de propria muncă.

Cu multiplele sale forme și func
ții. cele mai variate forme de pro
pagandă vizuală oferă, aici, la 
I.M.A.S.A.. o imagine a realită
ților acestei mari întreprinderi in
dustriale în planul valorilor pro
ducției și, deopotrivă, creează di
mensiunea socială a acestor reali
tăți în condițiile în care există 
astăzi acest adevărat spațiu de ac
țiune al omului, spațiul social. De
sigur, punctul de inserție nu este 
unul și același. Fiind locul de în
trepătrundere și metamorfozare a

muncă, la ce acțiuni obștești ți-al 
adus contribuția, cu ce te ocupi 
după orele de producție.

Viața, întreaga dezvoltare con
temporană a țării nu permit în
cetinirea ritmurilor înaintării con
structive și nici pe aceea a înceti
nirii stimulării capacității creati
ve a oamenilor, indiferent de do
meniul concret al manifestării lor. 
Este o idee care s-a desprins cu 
pregnanță din discuțiile pe care 
le-am avut în ambianța productivă 
de la I.M.A.S.A. Căci, de la pa
nourile purtînd angajamentele în
treprinderii in întrecerea socialistă 
la gazetele satirice, care circum- • 
scriu aspecte concrete din procesul 
producției, și de la aspecte ale 
rezultatelor obținute, prezentate 
sub titlul „Eficiență—calitate" la
gazetele prezentînd cele mai im
portante evenimente de politică 
internă, și externă, de la panourile 
de fotomontaje pe cele mai variate 
teme cultural-sportive și turistice 
la „vitrinele calității", de la în
drumări privind protecția muncii 
la actualitatea prezentărilor din 
cadrul „C.O.M. vă informează" — 
o paletă variată de mijloace vi
zuale este pusă in slujba sporirii 
calității producției. Mai mult decit 
atit, întreaga activitate politico- 
ideologică desfășurată aici tinde să 
realizeze la nivelul fiecărei indi
vidualități umane o unitate cit mai 
deplină între conștiința profesio-

nală, conștiința morală șt cea 
culturală. în acest sens, preocu
parea de a găsi modalitățile cele 
mai eficiente pentru o activitate 
cultural-educativă cu larg ecou în 
conștiința miilor de muncitori ai 
întreprinderii, ne spunea tovarășa 
Piroska Bordâs, secretar adjunct 
cu probleme de propagandă, a dat 
roade in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României". Și n-ar 
fi decit să amintim activitatea 
binecunoscutului ansamblu „Izvo- 
rașul", laureat al ultimelor două 
ediții ale festivalului muncii și 
creației, activitatea de asemenea 
răsplătită prin numeroase premii a 
formațiilor de muzică ușoară, a 
formației de dansuri, a orchestrei 
de muzică populară, a formațiilor 
de recitatori și de teatru, activita
tea unor soliști ca Rozalia Con
stantin, Angela Vizi, Olah Mihaly 
sau activitatea pictorului naiv 
Orosz Endre. Spectacolele organi
zate de artiștii amatori de la 
I.M.A.S.A. implică aici, ca și pre
tutindeni in județ, o relație com
plexă intre public și creatorii ama
tori. Descoperirea și promovarea 
valorii rămîn însă obiective de 
primă Importanță legate de oa
meni, de înzestrarea și dăruirea, de 
felul în care-și îndeplinesc munca 
și activitatea creatoare. Fiecare iz- 
bindă este rezultatul unui efort 
corelat. în spiritul acestei realități, 
întreaga activitate cultural-artisti- 
câ, care implică, de la caz la caz, o 
multitudine de forme, de la acțiuni 
de larg ecou, cum ar fi „specia
liștii oferă soluții", la dezbateri 
politico-ideologice sau la organi
zarea unor complexe schimburi de 
experiență, este consecvent orien
tată spre modelarea conștiințelor. 
Exemplul pe care-1 oferă I.M.A.S.A. 
nu este insă izolat, căci la nivelul 
întregului județ există preocu
pări definitorii pentru îmbogățirea 
conținutului și lărgirea zonei de 
activități consacrate creșterii răs
punderii oamenilor muncii și mo
bilizării lor plenare la îndeplinirea 
planului la toți indicatorii și în 
condiții calitativ superioare. Au 
fost astfel organizate acțiuni meni
te să asigure aprofundarea strate
giilor ce definesc politica eco
nomică in etapa actuală, structu
rată pe principiile noului meca
nism al autoconducerii și autofi
nanțării, ne spunea în acest sens 
tovarășa Sara Santa, șefa secției 
propagandă a comitetului județean 
de partid.

în masă? Mihai CARANF1L

15.00 închiderea programului 
19.00 -Telejurnal

Teleenciclopedia (color) 
Varietăți... muzicale (color) 
Spectacol cu public 
Film artistic (color) 
..Elfi Briest"
Premieră TV
Telejurnal 
închiderea programului.

19.20
19.45

20.30

22.20
22.30

Noua și moderna Casă de cul
tură din municipiul Satu Mare

Foto : S. Cristian

lui, ln regiunile sud-estice si sudice. 
Vintul. va. sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 2 și plus 8 grade, iar cele 
maxime, in general, intre 12 si 22 de 
grade. Dimineața, local, se' va produce 
brumă și ceață, mai frecvente în regiu
nile nordice șl centrale. In București : 
Vremea se va încălzi ușor și treptat, 
iar cerul va li variabil. Vintul va su- ■ 
fia slab pînă la moderat. Temperaturi
le minime vor oscila între 3 și 8 gra
de. Iar cele maxime între 17 si 20 de 
grade. Dimineața, condiții pentru cea
tă slabă.

Disputele mărunte 
stirnesc adesea in jur 
nu numai nedumeriri, 
ei și circumspecție, 
mai ales cind prin ele 
se solicită intervenția

*
J solemnă a justiției.
) Sint nu numai ridico-
1 le. ci și de neînțeles 
’ duelurile judiciare 
4 prelungite pentru ci-te 
1 un burlan, pentru 
\ cițiva centimetri de 
i gard, o cișmea sau 
’ niscaiva bulendre. Dar 

nu orice cauză mărun- 
, tă este și minoră in e- 
\ fecte sau semnificații. 
i Făceam aceste con- 
i siderații străbătind de 
\ ...................altul 

din 
liniș- 
urbe. 
tihna

la un capăt la 
strada Tarcăului 
Ploiești, o zonă 
tită, din vechea 
ln contrast cu 

4 după-amiezii care do- 
? mțna cartierul, parcă 
\ ne urmăreau cele vă-
■ zute și ascultate. P? 
* de o parte, caracterul 
l aparent insignifiant 
' al unei pricini siste- 
\ mati-c respinse de jus- 
i tiție (dosarul Judecă- 
1 toriei. Ploiești 7273! 
ț 86, al Tribunalului ju-

■ dețean Prahova 3023) 
4 86. al Procuraturii ge

nerale nr. 11613137241 
87), iar. pe de altă 
parte, tenacitatea so
bră, nedumerită și în
crezătoare in 
timp, cu care 
țumitul 
cauza de 
trei ani.

Este un .
ani, calm, cu 
măsurii, aproape 
nant de sincer cind e 
vorba să recunoască o 
vină proprie sau 
nu i se cuvine 
drept, dar cu atit mai 
neconciliant cind i se 
ignoră dreptul său la 
o viață liniștită și la 

) un apus senin. Decu- 
’ rul senectuții îl consti

tuie o căsuță in care 
și-a încorporat dispo
nibilitățile și în care 
îi plutesc amintirile, 
tot mai încărcate de 
umbre. Dreaptă, cura
tă. clădirea poartă la 
temelia ei și unele 
improvizații, ca de 
altfel mai toate ca-

*

iși 
mal

același 
nemul- 
susține 

bine de

om de 77 de 
simțul 

je

că 
un

din 
Na- 
Un 

see
ds
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Amintind variatele forme ale 
muncii politice de masă care Se 
desfășoară in juddțul Covasna se 
cer adăugate cele peste 940 de 
schimburi de experiență, mese ro
tunde. consfătuiri, dezbateri pe 
problemele esențiale ale activită
ții eqonomice, la care au participat 
peste 48 000 de oameni ai muncii, 
expozițiile privind acțiunile de re
cuperare, recondiționate, refolo- 
sire și cele referitoare la rezulta
tele obținute pe linia intensificării 
creației științifice și tehnice de 
masă, aportul filmelor documenta
re cu caracter tehnico-științific. 
a celor aproximativ 900 de gazete 
de perete și satirice care funcțio
nează în unități. Tot așa după 
cum se cere menționat faptul că 
atit în municipiu! Sf. Gheorghe. 
cit și în orașele Covasna sau în- 
torsura Buzăului s-au amenajat 
„alei ale fruntașilor, inventatorilor 
și inovatorilor", unde periodic sîpț 
organizate activități cultural-edu
cative, că anual la nivelul județu
lui au loc suite de manifestări po
litico-educative și cultural-artistice 
intitulate „Laudă muncii", specta
cole in cinstea colectivelor de oa
meni ai muncii din unități indus
triale și 'agricole fruntașe pe țară 
in întrecerea socialistă. Sint forme 
care implică o atitudine militantă 
in sensul cel mai generos și mai 
complex al termenului.

*

r 
L

străzii, rid’cate 
acum. 50—60 de ani de 
nevoie, și nu din lux. 
Ceea ce pare a fi al
cătuit farmecul 
tierului timp de dece
nii a fost buna veci
nătate și nu întrece
rea intru monumental.

Prosperitatea și-a 
pus treptat amprenta 
și pe aspectul acestor 

■ vechi locuințe. după 
preferințele, gustul și 
concepția fiecăruia, 

vecinu- 
nr. 41), 

însemnat 
Pe

c«r-

concepția 
ln concepția 
lui (de la 
progresul a 
betonarea curții, 
toată suprafața, minus 
o fișie de 30 de centi
metri, amintire a ve
chilor răzoare cu flori 
și cu viță de vie. Este 
fișia de lingă calcanul 
casei de la nr. 43. Toa
tă apa ploilor și a ză
pezilor se scurge pe 
această brazdă, invio- 
rind plantele atunci 
cind e semănat ceva. 
Ce nu e absorbit de 
rădăcinile, florilor e 
absorbit de... zidăria 
vecinului, lipsită de 
izolație hidrofugă.

Și astfel ingusta 
brazdă de pămint a 
devenit pentru loca
tarul de la nr. 43 insu
portabilul „cui“ din 
talpa . existenței zilni
ce, iar pentru cel de 
la nr. 41, hotarul in
tangibil al prerogati
velor sale de proprie
tar, mindru de a-și fi 
înfrumusețat curtea, 
impasibil la orice ar- 

. gumente care ar con
traveni acestei reali
zări.

Vom încerca să dăm 
nu răspunsul juridic, 
ci acela etic, de ome
nie, care 
demnat să 
acest caz. 
străbătind 
la un capăt la 
cercetind cu 
calcanele 
Marea majoritate erau 
ferite de vecinătatea 
supărătoare a aparent 
nevinovatei brazde cu 
flori. Iar în cazul ex
cepțiilor, locatarii con
firmau că udatul flo
rilor sau depunerea

ne-a și in- 
consemnăm 
L-am aflat 
strada de 

altul, 
privirea 

imobilelor.

zăpezii provoacă 
accentuează igrasia. 
„Numai că sîntem ve
cini și, pină la urmă, 
ne înțelegem".

Exact acesta este 
miezul problemei, mai 
serios decit. sugerează 
suprafața infimă pusă 
in discuție. Este vorba 
de prea puțin prețuita 
valoare a bunei veci
nătăți. Un aspect al 
omeniei in care oricine 
este implicat, dar la 
care nu toată lumea 
reflectă suficient. Gar
dul incomod, 
unui copac, 
spartă și 
radioul prea tare 
ore neconvenite, 
păitul necontrolat 
copiilor indiferent de 
vecinii de la etajul de 
dedesubt și cite și mai 
cite pot constitui fie 
măruntele surse 
unor neînțelegeri 
jore — pietricica 
pantof — fie, prin gri
jă pentru evitarea lor, 
semnul discret al bu
năvoinței, al educației 
și civilizației. al do
rinței profund ome
nești de ■ a trăi in 
bună vecinătate. Ade
vărul că omul este o 
ființă socială se afirmă 
nu numai în diviziu
nea muncii ori în di
feritele manifestări 
ale spiritului gregar, 
ci și in microcosmo
sul conviețuirii curen
te. Reflexul de a gindi 
puzderia preocupări
lor și dorințelor diurne, 
nu numai prin prisma 
satisfacțiilor proprii, 
ci și a eventualei in
comodități pentru ve
cin reprezintă. dacă 
ne gindim bine, o for
mă minimală a bunul

umbra 
țeava 

nereparată, 
la 

tro- 
al

ale 
ma-
din

*

lui simț, și el condiție i 
elementară a convie- ’

Sergiu ANDON J

țuirii. Așa fiind, gar
dul curții sau pereții 
apartamentului repre
zintă nu atît hotarul 
pină la care individul 
întreprinde ceea ce 
vrea, ci mai mult, ho
tarul de la care ome
nia începe a se înfă
țișa lumii.

.,Amfiteatru" — una 
noile săli ale Teatrului 
țional din București, 
nou lăcaș dăruit artei 
nice prevăzut cu 400
locuri... în fructificarea lui. 
ca si a altor spatii teatrale 
din aceeași incintă, colecti
vul Naționalului a pășit cu 
dreptul. O dovedește ritmi
citatea premierelor (4 la 
număr), frecventa repre
zentațiilor (printre care au 
fost incluse și „Arheolo
gia dragostei" de Ion Brad, 
„Farul* și „Domnul Valen
tino", 
wood"

„Poveste din Holly- 
și „între cinci și 

șapte" — programate ini
țial in altă parte). O dove
dește cu deosebire, o dată 
cu afluxul de public . de 
care acestea se bucură, 
calitatea repertoriului (ceea 
ce denotă și o orientare 
programatică justă, și 
competență, și. „inspirație" 
in selecție).

Prin montările recent 
programate aici. Naționalul 
și-a echilibrat substanțial 
afișul, la capitolul cel mai 
important : al piesei româ
nești de actualitate. Se pu
tea începe cu autori notorii 
(și probabil că operele ine
dite sau consacrate ale 
dramaturgilor noștri din 
prima linie vor urma si ele 
la rind. cum ar fi firesc !). 
S-a pornit insă într-un 
fel mai „spectaculos", cu 
debuturi — (Sorana Coroa- 
mă Stanca, jucată pentru 
prima oară in Capitală, 
cu „Un anotimp fără 
nume", cu propuneri de noi 
dramaturgi : loan Girma- 
cea — prin piesa „Cam
pionul". ca și Mircea Di- 
nescu prin monologul „Ac
torul". ca și George Arion 
cu „Autograf" — susținut 
de un actor tinăr la „Ate
lier").

Si scena la care ne refe
rim are calități care o in
dividualizează. Nu este 
vorba doar de dimensiuni, 
formă, înălțime (redusă 
față de nivelul fotoliilor) 
de acustica ori de orga de 
lumini (dotări excelente!), 
ci și de relația deosebită 
pe care poziția centrală a 
scenei (înconjurată din trei 
părți. în semicerc, de spec
tatori) o presupune — atit 
între partenerii de joc. cit 
și intre aceștia și public. 
Evident, această structură, 
această ambianță creează o 
mai mare intimitate, o mai 
puternică adresă a replicii, 
■o mai strînsă comunicare 
scenă-sală. Ca să nu mai 
vorbim de problemele teh
nice — de joe, și de sceno
grafie ‘pe care le ridică, 
pentru a se asigura vizibi
litate optimă din orice 
parte a sălii, pentru a nu 
■nedreptăți spectatorii nici 
unei, laturi.

Noutatea ambiantei a 
fost stimulatoare pentru 
creatorii teatrali. Am rele
vat reușita contribuției re
gizorale a lui Mihai Mano- 
lescu și a Sandei Mânu. 
Subliniem incă o dată, cu 
acest prilej, strădania lor 
(comună cu cea a sceno
grafilor) de a fructifica 
propunerile dramaturgilor, 
îmbogățindu-le, oonferin- 
du-le o mai mare comple
xitate și prin dinamica 
aparte a universului scenic 
creat, efortul lor de a 
conferi adevăr si adîncime 
umană problematicii, con
flictelor umane de actuali
tate. Se cuvine să remar
căm în mod deosebit po-

mimi nu s-au mulțumit să 
imite gesturi, situații. Ei 
au transfigurat prin expre
siile lor stilizate infinite 
aspecte ce compun viata 
omului și mai ales trăiri și 
sentimente fundamentale — 
între bucuria de a fi și 
spaima de moarte. Ei au. 
ambiționat să comunice și 
viata' universului, subiecti- 
vind-o. umanizînd-o. Mihai 
Mălaimare (elev al lui Le- 
coque. dar. ca să zic așa. 
mai ales al lui însuși) face 
■parte dintre acești artiști 
ambițioși. Recitalul „Acto
rul" îsi propune să îmbine 
arta cuvântului (prin inter
mediul unui monolog cu 
inflexiuni satirice, uneori

ceputul și la sfirșitul spec
tacolului — fiind cea a lui 
Chaplin). Spectacolul său 
culminează cu afirmarea 

. încrederii în puterea omu
lui și in forța artei de a-1 
afirma, transmițindu-și ge
neros mesajul umanist.

Paralel efortului de di
versificare a speciilor — și 
opțiunea din literatura uni
versală contemporană de la 
sala „Amfiteatru" a fost 
fericită. L-am cunoscut, 
prin intermediul ei, pe Pa
trick Siiskind, cu succesul 
său internațional — „Con
trabasul".

...în acordurile Simfoniei 
a 11-a de Brahms. în lu
mina puternică, albă, a re-

Arta actorului

și respectul pentru spectator

tentarea mesajelor artistice 
realizate: apelul la respon
sabilitate îmbinindu-se (mai 
ales in „Un anotimp fără 
■nume") cu relevarea pu
ternicei legături a indivi
dului. a fiecărei generații 
cu pămîntul natal, cu tra
dițiile. idealurile poporului 
din care face parte, relie
farea datoriilor fată de is
toria si destinul propriei 
țări.

Se cuvin remarcate cu 
deosebire afirmările actori
cești pe care le-a prilejuit 
ambianta și cu deosebire 
repertoriul „găzduit" de 
„Amfiteatru".

Ne vom 1 opri mai înde
lung în'rindurile ce1 ur
mează asupra performanțe
lor actoricești cane au fa
vorizat. o dată cu evoluția 
independentă a unor artiști 
din generații diferite, efor
tul perfecționării mijloace
lor, depășirii de sine, per
formanței. Ceea ce îl indi
vidualizează în mod deose
bit pe Mihai Mălaimare 
este interesul pe care l-a 
manifestat de timpuriu 
centru pantomimă. un gen 
teatral mai rar cultivat azi, 
dar care a cunoscut atitea 
momente de glorie : ince- 
pind din antichitate, alun
gind în anii de faimă ai 
filmului mut, apoi, in ul
timele decenij. prin Marcel 
Marceau, dar si prin Jean 
Louis Barrault, prin Lind
say Kemp, prin teatrul din 
Wroclaw sau baletul din 
Hamburg. Cei mai celebri

La Teatrul Național
Capitală

inspirate și spirituale, sem
nat de Mircea Dinescu). cu 
arta dansului si pantomi
me; moderne. Și credem că 
in. recitalul amintit tocmai 
pantomima. relevind talen
tul și măiestria dobindite 
printr-o muncă tenace, exi
gentă și pasionatărâmi- 
ne 
o 
o

triumfătoare. Dovedind 
tensiune interioară și 
stăpinire a expre

siei fizice, o plasticitate 
corporală și gestuală deo
sebite, vădind virtuozitate 
în execuția „mișcărilor im
puse" și virtutea improvi
zației, interpretul își pro
pune să exprime în 
bajul tăcerii" 
mai subtile, mai 
nu doar 
și trăiri 
matice, 
plicate, 
condiției 
recitalul 
spună" 
tor", despre cel ce-și dăruie 
viața pentru a reflecta lu
mea, pentru a face oame
nii mai buni, mai sensibili, 
mai generoși (imaginea tu
telară — sugerată la în-

a

„lim- 
conținuturi 

elevate ; 
aspecte comice, ci
tragice, stări dra- 
sentimente com- 
caracteristici ale 

umane. Micro- 
său aspiră „să 

„totul despre ac-

flectoarelor, își face apa
riția interpretul eroului 
principal (și unic) al pie
sei. Urt om înalt, cu o si
luetă zveltă, ■ dreaptă, cu 
pas ușor, elastic și. nervos,» 
cu ținută impecabilă, cu 
privirea filtrată ironic și 
autoironie prin lentile, prin 
rama severă a ochelarilor ; 
un om strălucind de inteli
gență și distincție, cu un 
aer tineresc accentuat de 
ținuta de modernă sporti
vitate... Publicul aplaudă 
apariția în scenă a lui Radu 
Beligan... Și iată, o dată 
cu cele dinții cuvinte, se 
relevă, iarăși și iarăși, ma
rile virtuți interpretative, 
darul său de a se proiecta 
chiar de la înălțimea sce
nei la scara „unu pe upu", 
comunicativitatea sa deose
bită ; acea forță a relației, 
împinsă pină la senzația 
adresei individuale, 
tactului personal 
țreaga sală și cu 
spectator in parte,
municare — realizată 
simpla prezență, potențată 
de fluxul vieții și tensiunea 
gindului, prin încărcătura 
umană a cuvintelor rostite, 
prin știința de a face din 
temele piesei (cotidiene 
sau „înalte", amuzante sau 
aride, profesionale sau sen
timentale) o punte spre 
gîndul și inima spectato
rului. într-un spectacol de 
aproape o oră și jumătate 
(regia : Grigore Gonța), 
Radu Beligan înfruntă cu 
brio dificultățile monolo-

a con- 
cu in- 
fiecare 
O co- 

prin

gului. îl rostește cu măies
trie. ritmindu-I cu tăceri, 
cu momente de dialog mut, 
dar atit de grăitor cu 
obiectele. Și aceasta — fie 
că este vorba de instru
mentul muzical iubit și 
urit de personaj, de haine
le îmbrăcate intr-un ritual 
de impersonare a omu
lui în artistul ce va apărea 
pe scenă și mai ales de re
lația aparte cu fluxul so
nor : fragmentele „Simfo
niei determinate" a lui 
Schubert, paginile din (ne
iubitul de către personaj) 
Wagner sau din subapre
ciatul (de același) 
etc. — cu forța lor 
care și iluzionare, 
terea lor de a veni 
jinul stărilor, ideilor, ati
tudinilor. pasiunilor și re
sentimentelor muzicianului 
întruchipat.

Actorul orchestrează el 
însuși partitura Cuceritor, 
prin vocația paradoxului, 
prin joc ironic, prin fine 
pendulări intre scepticism 
și patetic, intre comic și 
ridicol. O probă supremă a 
resurselor inepuizabile ale 
Actorului : viața pe care o 
capătă prin personaj (care 
apare ca un alt Pygmalion) 
contrabasul iubit și urit. 
Acesta devine o „dramatis 
persona" și încă una 
importantă ; partener al 
dispozițiilor contradictorii, 
martor al 
ipotezelor, 
dramelor frustrării omului 
mărunt ; victimă a aceluiași 
destin de mediocritate și 
neșansă care a fixat — pe 
muzician (asemenea instru
mentului) intr-o îngheța
tă ierarhie (orchestra-so- 
cietate), in care ambii dețin 
un rol imuabil, insignifiant. 
Contrabasul apare, totoda-, 
tă, ca un simbol al muzicii 
desprinse de contingent și 
de vicisitudinile istoriei.

Zbaterea, drama se des
fășoară într-un spațiu în
chis (scenografia Ion Po
pescu Udriște) : cameră cu 
tavanul jos, izolată topic, 
ln care lumea pătrunde 
numai prin fereastra des» 
chisă și doar 6ub 
de „zgomote". Dar 
poate umple omul 
spațiu !

Parafrazîndu-1 pe 
kind, în evoluția lui 
Beligan proba de „încerca
re a puterii" se dovedește, 
încă o dată, o întrupare a 
harului. Revelarea micro
cosmosului fascinant al 
ființei rămîne marea me
nire a creatorului-drama- 
turg și artist.

Marlna PREUTU 
C. TIMARU

cinema

Mozart 
de cvo- 
cu pu- 
in spri-

rememorării și 
al nevrozei și

formă 
cum 

acest

SOs- 
Radu

Natalia STANCU

• Moromeții: SCALA (11 03 72) — 9;
12: 16: 19. FAVORIT (45 31 70) — 9; 
12: 16: 19. EXCELSIOR (65 49 45) —
9: 12.30; 16: 19
• A doua variantă: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Haiducii lui Șaptecai, Răzbunarea 
haiducilor: FERENTARI (80 49 85). — 
13: 18.30
• Pădurea de fagi: GIULESTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13: 15; 17.15: 19.30
• Osinda: COTROCENI ........... ..
15: 17.15: 19.30
• Anotimpul iubirii:
(10 67 40) — 15: 17: to
• Cuibul de viespi:
(35 15 17) — 15; 17: 19
• Cu miinile curate. Viraj periculos:
MUNCA (21 50 97) — 15; 18.30
• Răscoala din Tlmok: TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 13: 17: 19
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38)
• Faraonul: GRIVIȚA (17 08 58) —
9: 12: 16: 19
• Apașii: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 13: 17: 19
• Castane verzi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Păcală: VICTORIA (16 28 79) — 9
• Waterloo: PACEA (71 30 85) — 9,30: 
12.30: 15.30: 18.30
• Mari regizori, mari
TRIA (11 86 25) — *
18:-20,I5
• Medalion Jack Lemmon: STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,15: 14,30: 16.45; 19
• Iartă-mă: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20

(49 48 48)

VIITORUL

POPULAR

actori: PA-
9: 11,15; 13,30; 15,45:

teatre
• Teatrul National (14 71 71, sala 
mare); Caligula — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18; (sala A- 
teller) : între patru ochi (A) — ia
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Atelier 
<le muzică contemporană „ARCHA- 
EUS“ — 19
• Opera Română (13 18 57) : Cavale
ria rusticană, Palate — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48). bd. N. 
Băleescu 2) : Prințesa circului — 18,30
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44); Dia
loguri — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 18.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trîna și hoțul — 19
• Teatrul de comedie
Turnul de fildeș — 19
• Teatrul „C.I, Nottara" 
sala Studio) : EX — 18.30
• Teatrul Giuleștl (sala __ _____ _
14 72 34) : Medalionul de argint — 19; 
(sala Giuleștl. 18 04 85) : Așteptam pe 
altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Ml se pare că 
mă-nsor — 19; (sala Victoria. 50 58 65): 
Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9; Pinocchio 
— 15
• Circul București (10 41 95) : „A sosit 
circul !“ — 15,30; 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sinziana — 15.

(16 64 60) :

(59 31 03,

Majestic,
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Tovarășului NAJIB
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Republicii Democratice Afganistan

KABUL
Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Consiliu

lui Revoluționar al Republicii Democratice Afganistan, vă adresez cordiale 
felicitări, precum și urări de succes deplin in activitatea dumneavoastră de 
Înaltă răspundere.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele 
ți în interesul popoarelor român și afgan, al cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului PIETER KEUNEMAN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist din Sri Lanka

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
al meu personal, un salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de 
noi succese in activitate, de sănătate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare și solidaritate dintre 
partidele noastre se vor dezvolta in continuare, în interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei socialismului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Modernizarea mijloacelor de învățămînt 
și calitatea pregătirii elevilor

(Urmare din pag. I)
matică-fizică ..Emanuil Gojdu" din 
Oradea, un liceu in multe privințe 
exemplar (și nu e singurul din jude
țul Bihor), elevi de clasele XI—XII 
au construit citeva aparate electri
ce pentru a explica fenomene trata
te in manual, dar fără a fi și vi
zualizate acolo : segmentul inter
mediar al analizatorului vizual, 
schema circulației hepatice, „dansul 

s cromozomului", schema ultrastructu-
rii celulei vegetale etc. Elevul este 
condus astfel în intimitatea unor 
procese biologice, acolo unde imagi
nația ar putea cu greu suplini ex
periența directă. Laboratorul de bio
logie și cabinetul de științele naturii 
de la Liceul de matematică-fizică 
din Miercurea-Ciuc sint mici mu
zee de anatomie comparată, gene
tică si — nu am exagera deloc — 
chirurgie (lucrarea de diplomă a 
unei absolvente din promoția de 
acum doi ani cuprinde o inedită 
colecție de „pietre la rinichi"). In 
colecțiile foarte bogate alcătuite de 
profesorul Borsody Ladislau există 
rarități (elevii pot vedea, astfel, o 
viperă cu nu mai puțin de șapte 
pui. fluturi australieni, o carapace 
de broască țestoasă din insulele Ga
lapagos etc.). O sală model, alcătui
tă cu deosebit simt estetic, folosind 
aparatura electronică, un mic amfi
teatru care detaliază și sintetizea
ză o bogată experiență de cunoaș
tere este cabinetul de literatura 
română de la Liceul industrial nr. 1 
(cu profil de aeronautică) din Ba
cău. Pentru aceeași disciplină, o 
impresie bună fac sălile de la Liceul 
„Mihai Eminescu" din Buzău sau 
de la Liceul industrial nr. 1 I.M.G.B. 
din București. Excelent ni s-a pă
rut cabinetul de istorie de la Liceul 
industrial „Clujeana" din Cluj- 
Napoca. în care profesorul loan Re- 
tegan a pus la dispoziția elevilor o 
colecție de obiecte arheologice, sis
tematizate muzeografic și avind. 
totodată, o funcționalitate precisă in 
cadrul lecțiilor la diferite clase. Li
ceul clujean a realizat prin autodo- 
tare cabinete de specialitate impre
sionante prin organizare, utilare și. 
nu în ultimul rind. prin felul in 
care mijloacele de invățămînt pot fi 
întrebuințate (așa sint cele de me
canică. cu proiecții dinamice pe si
mulator. pentru a tace transparente 
mecanisme „invizibile", de materii

prime. încălțăminte, ceramică etc.). 
Si. pentru a rămine în domeniul dis
ciplinelor tehnice, să amintim de 
cabinetul de tractoare de la Liceul 
agroindustrial din Botoșani, dotat cu 
machete funcționale si cu instalații 
în mărime naturală, ce pot fi ma
nevrate si desfăcute de elevi, apoi 
de foarte utilul cabinet de topo
grafie de la Liceul agroindustrial 
din Timișoara, tip de cabinet greu 
de întilnit in liceele de profil, deși 
el se impune ca o necesitate strin
gentă. Aici, elevii învață să folo
sească aparate pe care le vor găsi 
în unitățile productive, apoi să pre
lucreze datele din teren.

Enumerarea ar putea continua, 
evidențiind preocupările deosebite 
care există în multe școli pentru 
perfectionarea și modernizarea mij
loacelor de învățămînt. Am vrea 
însă să atragem atenția asupra unui 
alt aspect. Se observă uneori o în
grijorătoare tendință de formalism, 
atît in conceperea unor cabinete, cit 
mai ales în folosirea lor. Mai intîl- 
nești săli in care doar citeva planșe, 
așezate fără multă rigoare didactică, 
ie justifică numele. Desiguf. sună 
frumos „cabinet de...“. dar oricine 
observă. în cazurile respective, lu
crul făcut cu efort minim, pentru a 
răspunde, elementar, unei obligații. 
Apoi, unele „laboratoare didactice", 
chiar bine utilate, sînt folosite 
necorespunzătoi- sau doar la anumi
te ocazii. Elevii sint aduși acolo 
fără să fie familiarizați, la prima 
lor oră intr-un cabinet, cu ceea ce 
conține el. O lecție de limba ro
mână într-o sală specializată și cu 
o dotare, să zicem? de excepție. dar 
ale cărei instrumente didactice ră- 
min simple exponate, lâ care profe
sorul nu face vreo trimitere, nu îsi 
atinge scopul. Efortul de a deplasa 
elevii acolo se vădește inutil, tot 
atît de inutil ca o Oră de fizică în 
care profesorul nu profită de avan
tajele laboratorului. rezumindu-se 
la o expunere abstractă. Nici un 
mijloc de invătămint nu poate fi 
util dacă e doar un exponat în
tr-o vitrină, bun de arătat la in
specții și folosit la „lecțiile deschi
se". pregătite din vreme. Laborato
rul. cabinetul, cu tot ceea ce oferă 
ele. au reală eficientă didactică în 
măsura in care devin instrumente 
obișnuite de lucru ale elevilor, „teh
nici" de învățare.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, vicerprim- 

ministru al guvernului, a primit, vi
neri, pe Klaus Gbtte. președintele 
concernului „M.A.N.-G.H.H." din 
R.F. Germania.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele aspecte ale colaborării intre 
întreprinderi românești și concernul 
„M.A.N.-G.H.H.".

★
în zilele de 28 septembrie — 2 oc

tombrie a.c.. o delegație de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din Ger
mania, condusă de tovarășul Zeidler 
Hans-Georg. șef de sector la Secția 
transporturi și comunicații a C.C. al 
P.S.U.G.. a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R.. o vizită pentru schimb de 
experiență în tara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale. la Comitetul județean Constan
ta al P.C.R.. conducerile unor insti
tuții centrale, au vizitat unități eco
nomice si social-culturale din Capi
tală si din județul Constanta.

★
Cu prilejul Zilei nationals a Re

publicii Guineea, vineri a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. in cadrul căreia au fost prezen
tate impresii de călătorie din această 
tară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost prezenti Fode Cisse, amba
sadorul Republicii Guineea la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

★
Sub egida Uniunii artiștilor plas

tici. la Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România s-a deschis o ex
poziție de pictură contemporană din 
Republica Populară Bulgaria. Ex
presie a relațiilor de colaborare cul- 
tural-artistică existente între Româ
nia și Bulgaria, intre uniunile de 
creație din cele două țări, expoziția 
reunește lucrări a trei reprezentanți 
ai artelor plastice bulgare — Iordan 
Katzamunski, loan Leviev și'Vanko 
Urumov — înfățișind peisaje și com
poziții cu un profund mesaj uma
nist. Expoziția de la București este 
prezentată la puțin timp după ce la 
Sofia a fost vernisată o cuprinză
toare expoziție de pictură și sculptu
ră contemporană românească.

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, membri ai conducerii Uniu
nii artiștilor plastici, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Boncio Mitev, 
ambasadorul Bulgariei la București, 
membri ai corpului diplomatic.

*
Cu prilejul celei de-a 38-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, la Muzeul de arta 
al Republicii Socialiste România a 
fost deschisă, vineri, o expoziție cu
prinzând lucrări realizate de pictori 
din această țară.

Expoziția șe inscrie in cadrul 
schimburilor culturale dintre Româ
nia și R.D.G., ca o reprezentativă 
manifestare de cunoaștere reciprocă 
a valorilor spirituale ale popoarelor 
noastre. Cele aproape o -sută de ta
blouri prezentate dau expresie prin
cipalelor preocupări și tendințe ce 
se manifestă in pictura din R.D.G., 
avind ca temă principală omul, pre
zenta lpi in natură și societate.

La vernisaj au fos prezenti mem
bri ai conducerii Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Uniunii artiștilor plastici, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic. precum și artiști plastici din 
R.D.G.

Au luat parte Herbert Plaschke, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Germane la București, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

(Agerpres)

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCiNTEIl'

MUREȘ : In sprijinul 
lucrătorilor forestieri

In scopul îmbunătățirii continue 
a condițiilor de muncă si viată ale 
lucrătorilor forestieri au fost orga
nizate in acest an 23 noi puncte 
de aprovizionare cu alimente. în 
zonele Piriul Adine. Blidireasa, 
Iod. Mocear si Secuieu au fost con
struite cabane confortabile de lo
cuit. iar în centrele de exploatare 
Donca. Tireu si Sestina au fost 
înălțate 3 noi microhidrocentrale. 
Totodată, la Lunca Bradului, im
portant centru forestier, situat în 
defileul Toplița-Deda. au fost puse 
in funcțiune o nouă fabrică de 
industrializare a lemnului, cu linii 
automate de debitare și transport, 
au fost inaugurate spații comercia
le și de prestări servicii, rețeaua 
de ană notabilă în întreaga comu
nă. o brutărie, un sediu P.T.T.R. 
(cu centrală telefonică automată) 
si altele. Tot aici, se află în con
strucție noi apartamente, o școală 
nouă si un dispensar uman, noi 
spatii destinate unităților comer
ciale. două popasuri turistice tip 
motel. (Gheorghe Giurgiu).

BRAȘOV : Resurse 
energetice secundare 

valorificate
Combinatul de lianți din Hoghiz 

este una dintre cele mai mari uni
tăți economice consumatoare de 
resurse energetice din județul Bra
șov. De aici rezultă și mari canti
tăți de resurse energetice secundare. 
De curînd, a început o adevărată 
„ofensivă" împotriva irosirii aces
tor resurse, prin recuperarea și va
lorificarea lor în cadrul combinatu
lui. Primul succes în această ac
țiune s-a și obținut. El constă în 
finalizarea lucrărilor de recupera
re a căldurii din gazele răcitoru- 
lui-grătar. Acum această căldură 
este utilizată la uscarea' zgurii fo
losite la fabricarea cimentului. A 
doua lucrare va fi terminată în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului. Ea va asigura condiții 
de recuperare a căldurii radiate 
de la tola cuptoarelor de clincher, 
căldură care parțial va fi utilizată 
la preincălzirea apei din circuitul 
centralei, iar parțial la prepararea 
apei menajere. Numai prin aceste 
două lucrări, combinatul va realiza 
o economie anuală de circa 308 
tone combustibil convențional, dar 
lucrările in acest scop vor conti
nua. (Nicolae Mocanii).

IAȘI : Construcții noi 
la sate

Asemenea tuturor localităților 
tării, și satele județului Iași își

schimbă an de an înfățișarea, 
sporindu-și zestrea edilitară cu noi 
obiective socipl-culturale. Astfel, 
la Tomești și Dancu s-au construit 
1 300 de apartamente și. respectiv, 
1 100 apartamente pentru lucrători 
din zona industrială a lașiului. In 
comunele Podu Iloaiei, Belcești, 
Răducăneni, Vlădeni și Țibănești, 
prevăzute să devină centre urba
ne, s-au construit pină acum 486 
apartamente, iar in acest an vor 
mai fi date în folosință alte 360 a- 
partamente. Clădiri cu 4—8 apar
tamente s-au înălțat în ultimii ani 
și in comunele Ruginoasa. Băltați, 
Moțca. Hălăucești, Miroslovești. 
Mădîrjac, Gropnifa, Focuri. Bră- 

.iești, Sipote. Bivolari. Concomitent, 
în satele ieșene s-au construit noi 
școli și grădinițe pentru copii, că
mine culturale, dispensare umane 
și veterinare; brutării etc. (Manole 
Corcaci).

ALEXANDRIA : Buni 
gospodari și iubitori 

de frumos
In municipiul Alexandria se des

fășoară în această perioadă o se
rie de acțiuni urmărind mai buna 
gospodărire șF înfrumusețare a lo
calității la care participă zilnic 
numeroși cetățeni de virste și pro
fesii diferite. Practic. în perioada 
care a trecut din acest an. cu spri
jinul direct al locuitorilor reședin
ței de județ, au fost realizate lu
crări edilitar-gospodărești in va
loare de peste 150 milioane lei, 
ceea ce reprezintă îndeplinirea an
gajamentului anual. între altele, 
s-au plantat peste 10 000 arbori și 
arbuști ornamentali. 300 000 flori 
de sezon, 3,5 km gard viu. s-au a- 
menajat 20 000 mp zone verzi și 
spații de joacă pentru copii, s-au 
reparat străzi și trotuare pe mai 
mult de 25 000 mp. De asemenea, 
au fost modernizate arterele de ac
ces in municipiu dinspre București 
și Turnu Măgurele. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de ce
tățenii din circumscripțiile electo
rale nr. 17, 1. 14, 8, 22 și 21. în 
prezent, se continuă lucrările care 
au drept scop modernizarea bule
vardului Libertății, > în preajma 
noilor blocuri de locuințe amena- 
jîndu-se zone verzi, alei și trotua
re. Mindria firească pentru reali
zările de pină acum accentuează 
și mai mult hotărirea cetățenilor 
din municipiu de a întîmpina ale
gerile de deputați cu noi succese 
în înfăptuirea programului de dez
voltare edilitară a localității lor. 
(Stan Ștefan).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : în turui doi ol cupelor europene

STEAUA - OMONIA NICOSIA; VICTORIA - DINAMO TBILISI; 
SPORTUL STUDENȚESC - BROENDBY COPENHAGA

Ieri s-a efectuat la Ziirich trage
rea la sorti a meciurilor din turul al 
doilea al cupelor europene de fotbal. 
In „Cupa campionilor europeni", 
echipa Steaua București, campioana 
României, va întilni (primul joc pe 
teren propriu) formația Omonia Ni- 
oosia, campioana Ciprului.

In „Cupa U.E.F.A.". cele două e- 
chipe românești calificate în turul 
doi vor evolua după următorul pro
gram : Victoria București — Dinamo 
Tbilisi și Sportul studențesc Bucu- 
rești-Broendby Copenhaga. Conform 
tragerii la sorți. Victoria va disputa 
prima manșă pe teren propriu, iar 
Sportul studențesc va juca in depla
sare.

Iată alte meciuri mai importante 
din cele trei competiții: „Cupa cam
pionilor europeni" : Real Madrid — 
F.C. Porto : Sparta Praga — Ander- 
lecht Bruxelles : Rapid Viena — 
P.S.V. Eindhoven: Neuchatel Xamax 
— Bayern Miinchen : „Cupa cupe-★

BASCHET. • în primul tur al „Cu
pei Campionilor europeni" la bas
chet feminin, la Tel Aviv. formația 
Universitatea Cluj-Napoca a între
cut cu scorul de 83—72 echipa lo
cală Elitzur și s-a calificat in faza 
următoare a competiției. în care va 
întilni formația iugoslavă Aida Tuz--

lor" : S.V. Hamburg — Ajax Amster
dam : Real Sociedad — Dinamo 
Minsk ; Olympique Marsilia — Haj- 
duk Split ; St. Mirren (Scotia) — 
F.C. Malines ; Young Boys Berna — 
Den Haag ; „Cupa U.E.F.A." : Wer
der Bremen — Spartak Moscova ; 
A.C. Milan — Espanol Barcelona ; 
Chaves — Honved Budapesta ; Aber
deen — Feyenoord Rotterdam ; Ve
rona — Utrecht ; F.C. Barcelona — 
Dinamo Moscova ; Panathinaikos 
Atena — .Juventus Torino.

Partidele tur se dispută la 21 oc
tombrie. iar returul — la 4 noiem
brie.

® Ultimele meciuri disputate în 
cadrul competiției internaționale de 
fotbal „Cupa U.E.F.A." s-au soldat 
cu următoarele rezultate (echipele 
subliniate s-au calificat în turul 
secund) : Bohemians Praga — Beve- 
ren 1—0 : Spora Luxemburg — Fe
yenoord Rotterdam 2—5.♦
Ia. care, la rindul ei. a eliminat cu 
90—50 pe Tekik Ankara. • Intr-un 
meci contind pentru competiția in
ternațională de baschet feminin 
„Cupa Liliana Ronchețti", formația 
sovietică Dinamo Kiev a intrecut cu 
scorul de 102—59 (46—30) echipa ce
hoslovacă Kralovopolska.

CICLISM. în clasamentul „Trofeul 
Super-Prestige", care este decernat 
in fiecare an celui mai bun ciclist 
profesionist, pe primul loc conduce 
detașat irlandezul Stephen Roche, cu 
765 puncte, urmat de compatriotul 
său Sean Kelly (510 puncte), bel
gienii Claude Criquielion (440 punc
te), Eric Vanderaerden — (400 punc
te), francezii Laurent Fignon (375 
puncte) și Charles Mottet (355 punc
te) etc.

MOTOCICLTSM. Penultima probă 
a campionatului mondial de moto- 
ciclism viteză la clasa 500 cmc s-a 
desfășurat la Goiania (Brazilia) și a 
fost ciștigată de australianul Wayne 
Gardner („Honda"). Pe locurile 
următoare s-au clasat americanii 
Eddie Lawson și Randy Mamola — 
ambii pe motociclete .,Yamaha". în
trecerea a fost urmărită de circa 
100 000 de spectatori.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
Numerele extrase la tragerea LOTO 
din 2 octombrie 1987
EXTRAGEREA I : 69 90 31 72 53 85
10 26 25
EXTRAGEREA a Il-a : 5 84 14 50 11
28 55 17 74

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI :
647 228 lei. din care 90 955 lei report 
la categoria 1.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

Cu privire la convocarea Sesiunii C.AE.R.
La 13 octombrie a.c., in capitala 

Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste — Moscova — se va deschide 
ședința a 43-a. extraordinară, a Se
siunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

In conformitate cu înțelegerea 
realizată, ședința sesiunii se va des
fășura la nivelul șefilor de guverne 
din țările membre ale C.A.E.R.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„CORRIERE DELLA SERA":

Datoria externa a Americii Latine
— o situație dramatica■

Problemele Americii Latine neli
niștesc 700 de mari bănci particulare 
din S.U.A.. Europa și din regiunea 
Pacificului, care se gindesc la ce se 
poate întîmpla în cazul în care nu 
vor fi plătite datoriile Braziliei (110 
miliarde de dolari). Mexicului (94 
miliarde), Argentinei (54 miliarde), 
Venezuelei (32 miliarde) și ale tutu
ror celorlalte țări de pe continent — 
se arată intr-un articol publicat de 
ziarul italian „Corriere della Sera".

In legătură cu aceasta, cunoscuta 
organizație „Aspen Institute" a or
ganizat la Torino o dezbatere, urma
tă de o masă rotundă. „Gîndiți-vă 
— a spus cu acest prilej Rudiger 
Dornbusch de la "Massachusetts In
stitute of Technology» — că Repu
blica Dominicană plătește anual 600 
de milioane de dolari 'numai ca do- 
bînzi; această sumă reprezintă volu
mul total al exporturilor sale". La 
rindul ei, Brazilia ar trebui să re
nunțe la jumătate din ceea ce pro
duce pentru a-și plăti datoriile. Se- 
bastiano Allegrett (Venezuela) preci
zează : „Dacă ar vrea intr-adevăr 
să-și plătească datoriile, locuitorii 
Americii Latine ar trebui să mun
cească zi si noapte, fără să doarrtiă, 
fără să mănînce si fără să primească 
nici un salariu De timp de un an. 
Numai în acest fel ar reuși".

Economiștii latino-americani au 
fost și ei prezenti la aceste dezba
teri — relevă articolul. Artur 
Ușier Pietri (Venezuela) a ară
tat ce impedimente se află în 
calea producției și exporturilor 
Ameribii Latine. De exemplu, noile 
strategii de producție scad interesul 
pentru cositor, iar Bolivia, care de 
un secol vinde oricum acest metal la 
un preț mic, se află, in prezent, in 
situația de a nu mai exporta in ur
mătorii trei ani aproape nici un gram 
din produsul de bază al economiei 
salg.

Imposibilitatea de a decide — pre
cizează, la rindul său. Domingo Ca
vallo — depinde mai ales de tipul 
de împrumuturi care condiționează 
importul anumitor produse. Previ
ziunile nu sînt din cele mai bune,

inclusiv din motive pe care le-am 
putea numi de ordin biologi.co-fi- 
nanciar. In 1950, America Latină 
avea 120 milioane de locuitori. In 
prezent, numărul locuitorilor a ajuns 
la 380 milioane, iar pină la sfîrșitul 
secolului va ajunge la 550 milioane. 
70 la sută din cei care au o slujbă 
locuiesc in orașe-metropole. care se 
extind, ajungînd la dimensiuni ab
surde. Din 137 milioane de persoa
ne adulte, 23 milioane n-au de 
lucru.

Peste 12 ani. pentru a asigura hra
na acestei mulțimi dfn ce in ce mal 
mari — afirmă Javier Silva Ruete, 
președintele Comisiei financiaro a 
Senatului din Peru — creșterea 
producției ar trebui să ajungă la 8.8 
la sută in Columbia, dar nu se pre
vede decit o creștere de 5 la sută. 
Pentru Argentina este necesar să se 
ajungă la 5.7 la sută, dar nu va 
ajunge decit la 4 la sută. De luni 
de zile. Brazilia, Peru și Venezuela 
au înghețat parțial plata dobînzilor. 
Mexicul urmărește să obțină noi îm
prumuturi pentru a putea supravie
țui. Bolivia a fost ștearsă din regis
trele Fondului Monetar International 
și ale Băncii Mondiale.

Ce-i de făcut ? în pofida celei mai 
apăsătoare datorii, Brazilia este sin
gura tară care pare a face față si
tuației. La Sao Paulo, o parte 
substanțială din produsul națio
nal total este destinată acoperi
rii datoriilor. Strategia trebuie 
să implice mai mult Occidentul, 
ținind seama de faptul că băncile 
nu mai vor să acorde împrumuturi 
(de la 85 miliarde de dolari în 1931 
s-a ajuns la cifra zero). Strategiile 
propuse de Fondul Monetar Interna
tional și planul ministrului american 
de finanțe. Baker („a face noi da
torii pentru a le plăti pe cele 
vechi"), sînt depășite. In prezent, si
tuația dramatică necesită măsuri ur
gente pentru a se evita tragedii în 
țări îndepărtate și consecințele ne
gative pe care aceste tragedii le pot 
avea asupra economiei mondiale — 
se subliniază in încheierea articolu
lui din „Corriere deila Sera".

Noul în
(Urmare din pag. I)

Brigada nr. 5 a întreprin
derii antrepriză de construc- 
tii-montaj (I.A.C.M.) Brăi
la, coordonată de inginerul 
Gheorghe Miron, a luat cu 
„asalt", în acest an, etapa 
a IV-a a construcției de 
blocuri in ansamblul Că
lărașilor, perimetrată intre 
străzile Pontonieri și Celu
lozei. Aici, unde mai lu
crează două subunități ale 
I.A.C.M., vor trebui să fie 
date in folosință circa 1 200 
apartamente. Jumătate din 
ele au și fost realizate, din 
care 460 (din 670 aparta
mente planificate) sint ale 
brigăzii nr. 5. Notăm ce ne 
spune inginerul Gh. Miron 
asupra stadiului îndeplini
rii sarcinilor de plan pe 
opt luni :

— Ritmul de lucru al 
formațiilor brigăzii, mai 
ales din lunile iunie-iulie, 
este de 200 de apartamen
te pe lună. In intervalul 
parcurs din acest an am 
depășit producția globală 
cu 10 la sută, iar prin uti
lizarea unor noi tehnologii 
productivitatea muncii a 
fost realizată cu un plus 
de 30 la sută.

Ne interesăm, la nivelul 
conducerii Întreprinderii, 
despre ce soluții tehnice 
originate este vorba. Direc
torul I.A.C.M., inginerul 
Nicolae Șișman, ne preci
zează :

— Transpunind în viață 
indicațiile date de condu
cerea superioară de oartid 
cu prilejul vizitelor de lu
cru in întreprinderi de pre
fabricate din Capitală, noi 
am trecut imediat la reali
zarea blocurilor — în zona 
Căii Călărașilor și a bule
vardului Karl Marx — cu 
panouri integrate finisate 
în fabrică. în acest con
text. una dintre realizările 
tehnice înregistrate de la 
Începutul anului o consti
tuie și aplicarea elevațiilor

• •oglinda Dunării
prefabricate la blocurile de 
locuințe in structură inte
gral prefabricată. Prin a- 
ceastă soluție — realizată 
cu conlucrarea specialiști
lor de Ia Centrul județean 
de proiectări — se elimină 
in • totalitate folosirea co- 
frajelor TEGO, diminuîn- 
du-se, totodată, timpul de 
execuție a subsolurilor cu 
aproximativ 9—10 zile. La 
aceasta, o contribuție deo
sebită au avut-o inginerii 
Andrei Măzăreanu. din ca
drul atelierului de proiec
tare. și Gheorghe Miron, 
șeful brigăzii nr. 5, briga
dă specializată pe acest gen 
de lucrări.

Directorul întreprinderii 
ne mai enumeră o serie 
de alte exemple-solutii. 
Mai reținem soluțiile apli
cate la secția industrială 
de prefabricate („fabrica 
de case", cum 1 Se mai 
spune, cu o capacitate de 
65 000 mc pe an) referitoa
re la turnarea ventilațiilor, 
finisarea fațadelor, a plan- 
șeelor și a treptelor pentru 
rampele de scări etc., so
luții ai căror promotori 
sint maistrul Costache Pa- 
raschiv, precum și colec
tivul de la brigada de in
stalații in frunte cu ingi
nerul Tudor Enache și 
snbinginerul Costel Dinu. 
„Prin sporirea gradului de 
prefabricare și de meca
nizare a lucrărilor — 
precizează interlocutorul 
productivitatea muncii 
crescut, de la an la an. Fată 
de 1970, în 1987 a crescut 
de 3,8 ori. In ultimii cinci 
ani. față de 1980, s-a du
blat.

întrebăm care este 
diul îndeplinirii sarcinilor 
de plan pe opt luni Ia 
I.A.C.M. și ni se răspun
de : • producția de con- 
structii-montaj a fost rea
lizată și depășită cu circa 
5 .milioane le^ ; • produc-

muncii s-a reali- 
procent de 101 la 
producția indus- 
activitatea de con-

tivitatea 
zat in 
sută ; • 
trială in 
struct ii a fost depășită cu .
8 milioane lei. iar produc
tivitatea muncii în activi
tatea industrială — cu 
3 la sută ; • din punct
de vedere fizic s-au reali
zat pe total 
partamente, 
apartamente 
Brăila.

judet 1 290 a - 
din care 1116 
în municipiul

văd cu inima/ ...Brăilenii
și cu ochii cum se înalță 
noul pe verticală. Ei vă pot 

scriitorul 
de

Brăila,

spune, ca și
Fănuș Neagu, cit sint 
îngrăgostiți de
„...de înălțări în miracolul

*

*
*

• MAI MULTĂ LUMINĂ. De 
curînd, în R.F.G. a fost lansat pe piață 
un nou tip de becuri fluorescente electro
nice. la baza fabricării cărora stă un 
original principiu. Intr-un tub de sticlă 
care conține un amestec de gaze rare 
(argon, kripton sau xenon) și mercur, doi 
electrozi sint puși sub tensiune, pentru a 
produce o descărcare electrică. Atunci 
cind descărcarea electrică atinge pulberea 
fluorescentă care căptușește sticla, ea se 
transformă in lumină. Rezultatul astfel 
obținut este remarcabil : energia electrică se 
transformă în lumină cu un randament de 
circa șase ori mai mare decit în cazul becu
rilor uzuale cu incandescentă, iar durata 
de viată a noilor becuri este, de asemenea, 
de șase ori mai mare. Becurile purtind 
marca ..Osram" se fabrică in patru varian
te, respectiv de 7, 11, 15 și 20 de wați, care 
înlocuiesc becurile cu incandescență de 40, 
60 75 și 100 wați. Informează revista
„Sciences et Avenir".

• VAGOANE CU TAMPOA
NE DIN... PLASTIC. Două reaIizăr> 
tehnologice deosebite ale chimiștilor polo
nezi sint. in prezent, pe cale să fie extinse 
la scara producției industrială. In primul 
rind. este vorba de „tarnoform". o nouă 
variantă a unei mase termoplastice poli- 
formaldehidice, care s-a dovedit a pre
zenta excelente calități ca material pentru 
realizarea unor părți componente ale ma
șinilor și instalațiilor industriale. între
prinderea chimică din 
actualmente. începerea 
materia! plastic la un 
tone anual.

A doua realizare este 
exact, o rășină silico-organică, material cu 
utile proprietăți în numeroase ramuri ale 
industriei. Una dintre primele întrebuințări 
ale acestui nou material plastic ? La fa
bricarea de tampoane pentru vagoanele de 
cale ferată. Se are în vedere realizarea

Tarnow pregătește, 
producerii noului 

nivel de 10 000 de

un elastomer, mai

anuală a unui număr de 60 000 de tampoa
ne din acest elastomer, ceea ce va permite 
înlocuirea tampoanelor tradiționale din 
otel la 15 000 de vagoane de marfă și de 
călători.

• FRUCTE DE PĂDURE, IAR
NA. Uscarea rapidă, cu consum minim 
de energie, păstrarea Intactă a aspectului 
și a tuturor substanțelor nutritive ale le
gumelor și fructelor constituie principalele 
avantaje ale unei noi metode de uscare 
propuse de o echipă de cercetători sovie
tici. Specialiștii au numit-o „absorbantă de 
contact". în ce constă aceasta ? Toate pro
dusele destinate deshidratării se amestecă 
bine cu o pulbere prezentînd proprie
tăți absorbante deosebite. Est? sufi
cient să li se ridice doar puțin tempe
ratura, pentru ca produsele vegetale, ce
lulele acestora să înceapă 
transpire, să-și 
praful, aidoma

parcă să 
elimine umezeala. Iar 

unui prosop, le șterge.

..

Două imagini concludente : „Calea Călărașilor 
Brăila ’84 (fotografia de sus), devenită azi „Calea

Soarelui" I (fotografia de jos)cimpiei dind cu buzele in 
cea mai dulce apă a lumii : 
DUNĂREA

absorbind această umezeală. După o ase
menea tratare, legumele, fructele de pă
dure, verdeturile își mențin proprietățile 
nutritive, gustul și mirosul. E suficient să 
scufunzi în apă produsele astfel uscate 
pentru ca, în toiul iernii, să ai legume și 
fructe cu nimic mai prejos decit cele 
proaspete, susțin specialiștii.

• SIMULAREA ÎNCEPUTURI
LOR UNIVERSULUI. De* Pretiilcl 
că descriu o realitate fizică, scenariile evo
luției Universului sint, în general, con
strucții mentale foarte elaborate ale cos
mologilor și se sprijină pe verificări foarte 
indirecte. De citiva ani. simularea nume
rică pe calculator 
logiei un valoros 
pentru cercetare, 
zician din cadrul 
țări nucleare din 
sugerat un nou tip de test. . .
simularea, in laborator, printr-o experien-

furnizează și ea cosmo- 
instrument suplimentar 

Nu demult însă, un fi- 
laboratoarelor de cerce- 
Los Alamos, S.U.A., a 

El propune

tă. a condițiilor de formare a Universului, 
încă din primele clipe ale existentei sale. 
-Unele teorii ale fizicii particulelor ele

mentare (mai ales cele menite să descrie 
în mod unitar fenomenele care le ca
racterizează) avansează ipoteza unui com
portament cu totul original : Universul ar 
fi suferit. Ia începuturile evoluției sale, o 
tranziție care i-a modificat in întregime 
caracteristicile și dinamica. Această tran
ziție nu fără legătură cu transformarea 
apei în gheață, este descrisă in mod cu
rent prin modelele numite „inflaționare".

Fizicianul din Los Alamos propune efec
tuarea unei experiențe criogenice. în ca
drul căreia s-ar putea reproduce un proces 
identic. El a pus in evidență mai multe 
analogii între această tranziție și cea care 
face ca heliul lichefiat la temperaturi 
foarte joase să capete proprietăți de supra- 
fluiditate. „Simularea in laborator a înce
puturilor Universului a devenit posibilă, in 
prezent", îl citează revista franceză «La 
Recherche» pe specialistul american.

Pe străzile
circulă, de 
al cărui

• 2,5 LITRI MOTORINĂ LA 
SUTA DE KILOMETRI.
orașului Priboj. din Iugoslavia, 
cîtva timp, un ■ miniautomobil.
principal avantaj este că. la suta de kilo
metri. consumă numai 2.5 litri de motori
nă. Este vorba de un prototip, conceput de 
specialiști iugoslavi anume pentru traficul 
urban. Realizat în două variante, cu două 
și patru locuri, autovehiculul poate atinge 
o viteză de 85 kilometri pe oră. In cazul 
in care noul tip de automobil va trece 
cu succes toate 
ale omologării, producția sa de serie 
începe anul viitor. Automobilul 
micos este rezultatul colaborării 
specialiști ai întreprinderii de mase plas
tice din Priboj cu colegi dintr-o serie 
de unități ale ihdustriei de autovehicule 
din Iugoslavia.

„examenele" de rigoare 
va 

econo-
dintre
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Acțiuni și luări de poziție pentru 
încetarea cursei inarmărilor

Manifestații și mitinguri în R.F.G. 
pentru adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare

BONN 2 (Agerpres). — Printr-un 
miting de masă desfășurat intr-o 
piață centrală din Bonn a fost de
clanșată decada de acțiune pentru 
dezarmare în R.F.G., care va con
tinua pină la 10 octombrie. In ca
drul acestei acțiuni, pe întreg te
ritoriul Republicii Federale Ger-

Chemare Ia interzicerea totală a experiențelor atomice j

*

j

LONDRA. 2 (Agerpres). — Re
prezentanți ai organizației brita
nice pentru pace „Freeze", care 
militează pentru înghețarea arme
lor nucleare, au înmânat primului- 
ministru al țării, Margaret That
cher. un mesaj in care cheamă 
șeful guvernului britanic să spri
jine eforturile pentru reluarea ne
gocierilor intre U.R.S.S., S.U.A. și

Pentru prevenirea unui război nuclear
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

Bernard Lown, copreședinte al Miș
cării internaționale a medicilor 
pentru prevenirea războiului nu
clear, a apreciat, intr-un interviu 
acordat agenției T.A.S.S.. că înțele
gerea sovieto-americană privind 
eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune și operativ-tactice

Apelul unui grup
ROMA 2 (Agerpres). — In cadrul 

unei reuniuni care a avut loc la 
Roma, 21 scriitori africani au lan
sat un apel vibrant pentru instau
rarea păcii 'în lume. Participind la 
un seminar consacrat literaturii 
africane, autorii respectivi și-au 
manifestat „profunda îngrijorare in

Consiiîul N.A.T.O. și-a manifestat acordul față 
de înțelegerea de principiu sovieto-americană 

privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și cu rază 
mai scurtă de acțiune ,

BRUXELLES 2 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Bruxelles, 
vicepreședintele S.U.A., George Bush, 
a menționat că în cadrul reuniunii 
de vineri din capitala Belgiei a Con
siliului N.A.T.O. s-a manifestat 
„consensul general al aliaților față 
de realizarea acordului de principiu 
sovieto-american cu privire la lichi
darea rachetelor nucleare cu rază 
medie și cu rază mai scurtă de ac
țiune". Potrivit vicepreședintelui a- 
merican. membrii Consiliului N.A.T.O. 
și-au exprimat speranța că un acord 
definitiv va fi încheiat în momentul 
stabilit de cele două părți.

Conferința anuală a Partidului Laburist din Marea Britanie 
A fost reafirmată politica partidului de renunțare 

la armele nucleare
LONDRA 2 (Agerpres) — Cei a- 

iproximativ 1 200 de delegați la 
Conferința anuală a Partidului La
burist din Manea Britanie au adoptat 
cu o mare majoritate de voturi mai 
multe rezoluții «prin care reafirmă 
(Politica partidului de renunțare la 
armele nucleare si adaptare de mă
suri de dezarmare nucleară unilate
rală. In una din rezoluții se arată : 
..Conferința (iși exprimă sprijinul 
deplin pentru succesul negocierilor 
actuale, de dezarmare sovieto-ame- 
rioand. Ea consideră că aceste con
vorbiri constituie o contribuție im

■ —-------- ———— (din actualitatea politică')

COOPERAREA INTEREUROPEANĂ 
-INTRE REALITATE Șl POSIBILITĂȚI

„Un document substanțial și echi
librat" — este dezideratul exprimat 
la începutul acestei noi etape a 
■reuniunii general-europene de la 
Viena de mai toate delegațiile celor 
25 de țări participante, in aceasta 
găsindu-și reflectare dorința comună 
ca dezbaterile să se finalizeze in 
hotărâri concrete, de natură să con
tribuie efectiv la întărirea «securității 
și dezvoltarea cooperării în Europa. 
„Echilibrul" invocat privește tocmai 
aceste două laturi esențiale ale 
procesului inițiat prin Conferința de 
la Helsinki din 1975 — securitatea
și cooperarea, aflate într-o legătură 
organică și condiționîndu-se reciproc. 
Este incontestabil că. dacă o mai 
mare securitate creează condiții fa
vorabile pentru cooperare, la rindul 
ei cooperarea constituie temelia ma
terială a securității.

Apelurile la elaborarea unui do
cument echilibrat sînt cu atît mai 
bine venite, cu cit. in realitate, nu 
toate țările au abordat de la început 
în mod egal aspectele fundamentale 
ale securității și cooperării. Un evi
dent dezechilibru au creat de la 
început tocmai acele țări care, pină 
foarte curind. au prezentat propu
neri și au abordat aproape exclusiv 
aspecte colaterale, în scopuri pole
mice. i gnori nd ceea ce cu adevărat 
preocupă popoarele continentului.

Alături de problemele «securității, 
întăririi încrederii și dezarmării in 
Europa, reuniunea este astfel che
mată să convină asupra unor măsuri 
care să stimuleze cooperarea inter- 
europeană în diverse domenii de 
interes comun. Experiența .perioadei 
de mai bine de un deoeniu care a 
«trecut de la Conferința de la Helsinki 
oferă în acest 6ens argumente încu
rajatoare. Sub înrîurirea prevederilor 
Actului final al conferinței, conlu
crarea dintre statele europene s-a 
amplificat, a devenit mai consistentă, 
mai sistematică. în cadrul reuniunii 
s-au adus numeroase ex«emple care 
atestă creșterea schimburilor comer
ciale. evoluția cooperării spre forme 
superioare, cum sint cooperarea în 
producție, realizarea în comun a 
unor obiective economice, a unor 
proiecte hidroenergetice, ca și în do
meniul comunicațiilor si mediului 
înconjurător. Punînd însă în balanță 
asemenea realizări cu potențialul 
economic și tehnieo-științific de care 
dispun țările participante, apare lim

•-1
*

li
mania se vor desfășura manifesta
ții și mitinguri in favoarea adop
tării de măsuri concrete, eficiente 
in domeniul dezarmării. Vor fi 
inaugurate, de asemenea, expoziții 
in care vor fi prezentate conse
cințele nefaste ale continuării 
cursei înarmărilor.

Marea Britanie vizînd. încheierea 
unui tratat asupra interzicerii to
tale și universale a experiențelor 
cu arme nucleare. După cum se 
știe, negocierile au fost suspenda
te în anul 1980. Această acțiune 
face parte dintr-o serie de ma
nifestări pe care membrii „Freeze" 
intenționează să le organizeze iin 
întreaga țară in zilele următoare.

constituie un pas înainte pe calea 
spre dezarmare. El a relevat că 
principala sarcină a mișcării de a 
promova in rindul populației ideea 
inacceptabilității armelor nucleare 
și înțelegerea necesității eliminării 
lor continuă să aibă o deosebită 
actualitate.

de scriitori africani
legătură cu starea precară a păcii 
in lume", subliniind că „fără pace 
nici un proiect nu poate fi realizat, 
indiferent cit de generos sau ambi
țios ar fi“. Pacea — se spune in 
apel — a fost și rămâne esența 
însăși a vieții pe Pămint.

George Șush a menționat că, în 
numele Administrației S.U.A., i-a 
asigurat pe partenerii din N.A.T.O. 
că Statele Unite vor continua, îm
preună cu Uniunea Sovietică, proce
sul negocierilor privind controlul 
asupra înarmărilor. El a adăugat că, 
neașteptîndu-se la realizarea unui 
acord asupra armelor nucleare stra
tegice, Washingtonul intenționează 
să se ajungă la un acord referitor 
la lichidarea armei chimice, să poar
te tratative vizind reducerea și echi
librarea nivelului armamentelor 
convenționale.

portantă la eliminarea armelor nu
cleare. in special din Europa".

Numeroși vorbitori au chemat 
guvernul britanic ca. , în perspec
tiva semnării acordului sovieto-ame- 
rican privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune si opera- 
tiv-tactioe. să ia inițiativa renunțării 
la propriul arsenal nudear. în luă
rile de cuvînt s-a subliniat, de ase
menea, necesitatea ca după acest 
prim pas în direcția dezarmării să 
fie întreprinse măsuri in vederea 
reducerii1 armelor strategice și con
venționale.

pede disproporția dintre realități și 
posibilități. Reprezentanții unui șir 
de țări au adus in atenție fapte ce 
atestă chiar diminuarea. în ultimul 
timp, a fluxului cooperării în spa
țiul intereuropean. în special ca 
urmare a influentei fenomenelor ne
gative ce afectează ansamblul econo
miei mondiale.

Revitalizarea cursului cooperării 
este considerată de aceea ca unul 
din obiectivele centrale ale reuniu
nii. Firește, aVind în vedere Vastita
tea și complexitatea acestei proble
matici. reuniunea în sine nu și-a 
propus adoptarea de măsuri prac
tice in toate domeniile abordate, ea 
urmind doar să definească obiecti
vele și căile de acțiune pentru apro

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

fundarea și extinderea cooperării. 
Un rol esențial revine ân această 
direcție reuniunilor consacrate unor 
domenii specifice, reuniuni asupra 
cărora urmează a se hotărî în cadrul 
forumului de la Viena.

Țara noastră, cum se știe, a propus 
să fie organizată o conferință pri
vind dezvoltarea colaborării econo
mice și cooperării în producție intre 
țările europene. Propuneri similare 
au făcut și alte țări — socialiste, 
țări membre ale Pieței comune, ca 
și țări neutre, și nealiniate — do
vadă a intereselor și preocupărilor 
comune pentru extinderea conlucrării 
economice, tehnico-științifice. in alte 
domenii de activitate. Luările de 
cuvînt in această nouă etapă a reu
niunii au pus la ordinea zilei «cerința 
depășirii dificultăților care au afec
tat cooperarea, fluxul normal al 
schimburilor intereuropene. Repre
zentanții mai multor țări occidentale 
au ținut să remarce faptul că poten
țialul economic creat in țările «so
cialiste. măsurile adoptate de abestea 
pe linia perfecționării mecanismelor 
de conducere, preocupările lor de 
creștere a eficientei economice oferă 
noi posibilități pentru intensificarea 
conlucrării. In acest sens. România, 
ca si alte țări participante, a subli
niat în cadrul reuniunii necesitatea 
înlăturării tuturor restricțiilor, prac
ticilor discriminatorii și barierelor

Vizita delegației parlamentare române 
’in U.R.S.S.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — S. Mor- 
covescu transmite : In cadrul vizitei 
pe care o întreprinde in Uniunea 
Sovietică, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de loan Anton, 
membru al Consiliului de Stat, a 
avut convorbiri la Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. cu președinții celor două 
camere, Tolkunov și A. Voss, pre
cum și cu președinți ai unor comi
sii permanente ale . forului legislativ 
suprem sovietic.

în cursul convorbirilor, de ambele 
părți s-a relevat necesitatea unei 
contribuții sporite a parlamentelor 
și parlamentarilor din România și 
Uniunea Sovietică la transpunerea 
ân viață a înțelegerilor realizate în

Sesiunea Adunării
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Gh. Cercelescu transmite : Acțiu
nile pentru securitate generală, 
pentru încredere reciprocă, prin e- 
forturi oomune in vederea edifică
rii. unei lumi fără violențe și fără 
războaie, in cane sărăcia si foame
tea să fie eradicate, constituie sin
gura cale prin care se poate rezol
va dilema în fața căreia se află u- 
manitatea — ă dedarat, în expune
rea făcută în plenul Adunării Ge
nerale. ministrul afacerilor externe 
al R.P. Bulgaria, Petăr Mladenov. 
Este vorba de abordarea principială 
a problemei legate de supraviețuirea 
omenirii și păstrarea civilizației 
umane.

Conflictul arabo-israelian rămine 
unul dintre cele mai explozive, a 
declarat ministrul de externe al Si
riei, Farouk Al-Sharaa, care s-a 
pronunțat pentru intensificarea efor
turilor în vederea încetării lui. O 
pace justă și globală, a spus el, va 
putea fi stabilită în Orientul Mijlo
ciu numai atunci cind Israelul se va 
retrage din toate teritoriile ocupate 
și vor fi garantate drepturile națio
nale ale poporului palestinian, în 
cadrul unei conferințe internaționa
le pentru o pace autentică, ce s-ar 
reuni sub egida O.N.U. Ministrul 
sirian a arătat, de asemenea, că în 
concepția țării sale este imperios ne
cesar să se acționeze pentru trans
formarea Orientului Mijlociu într-o 
zonă denucleairizată.

Acordul de principiu intervenit în
tre Statele Unite și Uniunea Sovie
tică in problema eliminării rachete
lor- cu rază medie de acțiune — a 
dedarat ministrul de externe al 
Austriei, Alois Mock — este deose
bit de important, dar el reprezintă 
doar un prim pas in direcția dezar
mării. Vorbitorul a arătat că acor-

încheierea lucrărilor adunării anuale comune 
a F.M.L și B.I.R.D.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — La 
Washington au luat sfîrșit lucrările 
adunării anuale comune a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) și 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). la 
care au participat miniștri de finan
țe și. guvernatorii băncilor centrale 
din cele 151 de state membre ale 
acestor organizații, între care si 
România. Pe agenda dezbaterilor au 
figurat o gamă largă de probleme 
economice, financiare și monetare 
internaționale, intre care povara da
toriilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare, ratele ridicate ale dobin- 
zilor, nivelul redus de creștere a 
produsului național brut în multe 
state dezvoltate și țăr-i în curs de 
dezvoltare, barierele protecționiste 
și de altă natură, care frînează dez
voltarea schimburilor economice 
dintre state.

artificiale din calea schimburilor 
economice și comerciale. Asumarea 
unor angajamente ferme, convenirea 
unor măsuri eficiente care să stimu
leze relațiile comerciale, să determi
ne o amplificare a cooperării, inclu
siv pe terțe piețe, se înscrie de aceea 
între cerințele prioritare ale reuniu
nii.

Evoluțiile intervenite pe planul 
dezvoltării eoonomico-sociale în cei 
12 ani care au trecut de la semnarea 
Actului final de la Helsinki, transfor
mările uriașe generate de noua revo
luție tehnico-științifică au impus ne
cesitatea unei schimbări a însăși op
ticii asupra cooperării. în cadrul 
reuniunii s-a relevat că aceste pro
grese au revoluționat economia.

transporturile și comunicațiile, agri
cultura. evidențiindu-se un larg in
teres pentru dezvoltarea conlucrării 
în domenii purtătoare ale progresu
lui tehnic : electronica și electroteh
nica, energetica, robotica, biotehno- 
logiile, Sînt domenii în care țărilor 
membre ale Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, practic toate 
țările participante la reuniunea 
general-europeană le ( revin trei 
sferturi din efortul și din investițiile 
pe plan mondial. în lumina acestei 
realități, «apare ca fiind de o deose
bită actualitate «propunerea României 
privind organizarea, ia București, a 
unei conferințe in problemele coope
rării tehnico-științifice. care să defi
nească măsuri si acțiuni concrete in 
vederea extinderii conlucrării în 
acest domeniu de însemnătate deci
sivă pentru progresul tuturor popoa
relor.

De o atenție specială se bucură în 
cadrul reuniunii problemele apărării 
mediului ambiant, fapt ilustrat de 
numărul mare de propuneri prezen
tate în etapele precedente. „Poluarea 
sub diferite forme a aerului pe care-l 
respirăm cu toții, a apei pe care o 
bem, a florei și faunei care ne în
conjoară — cum sublinia unul din
tre participanți — trebuie să indem- 
ne la acțiuni neintîrziate pentru pro
tejarea mediului ambiant". După un 
accident cum a fost cel de la 

tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și M. S. Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., in anii 1986 și 1987.

A fost reliefat rolul important ce 
revine parlamentelor, și parlamenta
rilor de pretutindeni în promo
varea idealurilor păcii, securității și 
înțelegerii intre toate popoarele.

★
în cursul vizitei în 'Uniunea So

vietică, membrii delegației Marii 
Adunări Naționale au fost oaspeți 
ai R.S.S. Kazahe, unde delegația a 
avut întilniri și convorbiri cu depu- 
taț.i ai Sovietului Suprem al R.S.S. 
Kazahe.

Generale a O.N.U.
dul respectiv trebuie să fie urmat 
de reducerea substanțială a altor 
categorii de arme, de eliminarea to
tală a armelor chimice și interzice
rea experiențelor nucleare.

Președintele Mozambicului. Joa
quim Alberto Chissano. a atras a- 
tenția asupra situației complexe în 
care se află țara sa ca urmare a 
războiului declanșat de regimul ra
sist de la Pretoria împotriva Mo- 
zamtoicului. Vorbitorul a chemat co
munitatea internațională să adopte 
măsuri energice care să pună capăt 
politicii regimului de apartheid din 
R.S.A.. care ocupă în continuare 
ilegal teritoriul Namibiei si săvir- 
șește repetate acte - de agresiune îm
potriva statelor vecine suverane.

Ministrul de externe al Israelului,
Shimon Peras, a declarat că o confe
rință internațională in problematica 
Orientului Mijlociu trebuie să asigu
re negocieri directe vizînd pacea. 
Aceste negocieri trebuie să aibă loc 
între Israel și statele arabe. Confe
rința trebuie să se abțină de ia so
luții impuse și să renunțe la opozi
ția față de acordurile bilaterale în
cheiate anterior, a adăugat vorbito
rul. Ea trebuie, de asemenea, să asi
gure negocieri pentru soluționarea 
-chestiunii palestiniene sub toate as
pectele sale — a declarat ministrul 
israelian, adăugind că aceste nego
cieri trebuie să se desfășoare în co
misii bilaterale, iar în una din co
misii convorbirile trebuie să se 
ducă înt-ne delegațiile israeliană și 
palestiniano-iordaniană, cu angaja
rea celor cinci membri permanenți 
ai Consiliului de Securitate, ca ga- 
ranți și mediatori. Ministrul de ex
terne israelian a precizat însă că gu
vernul său este scindat in privin
ța acestor probleme.

Reuniunea anuală a F.M.I. și 
B.I.R.D. a convenit, dună cum rela
tează agențiile Taniug și EFE. o spo
rire a fondurilor celor două organis
me destinate acordării de credite 
pentru finanțarea programelor din 
țările in curs de dezvoltare. Agenția 
Taniug remarcă faptul că au rămas 
în continuare nesoluționate o serie 
de probleme serioase. între care 
fixarea unor preturi echitabile și 
stabile la materiile prime, elimina
rea practicilor si măsurilor protec- 
tioniste ale unor state dezvoltate, 
costurile extrem de ridicate ale ram
bursării datoriilor externe ale țări
lor sărace, reforma sistemului mone
tar internațional și altele — pentru 
soluționarea cărora se cer concen
trate eforturile viitoare ale F.M.I. și 
B.I.R.D.. ale întregii comunități in
ternaționale.

Cernobîl apare dramatic de lim
pede cit de mare este interde
pendența statelor continentului, 
cit de acut se pune pentru vii
tor cerința unei strînse conlu
crări, pentru a preîntâmpina degra- 
«darea mediului, pentru a preveni 
ireparabilul.

Propunerile făcute. între care și 
propunerea prezentată de tara noas
tră pentru organizarea unei confe
rințe speciale care să convină măsuri 
pentru protecția mediului înconjură
tor, pornesc tocmai de la necesitatea 
unor măsuri colective — atît în sco
puri «practice, imediate, «pentru ame
liorarea „condiției" mediului am
biant. cit și a unei cooperări la soară 
continentală cu caracter preventiv. 
Pentru că Europa, cu cei 10 milioane 
kmp, este un continent dens popu
lat, cu mări ce scaldă țărmurile mai 
multor state, cu riuri ce traversează 
întinse teritorii, cu păduri ce se în
lănțuie de la nord la sud și de la 
est la vest, făcind ca distantele să 
se comprime, creind o ambiantă 
comună pentru cei aproape 700 mi
lioane locuitori cit însumează popu
lația statelor europene. Un continent 
a cărui dezvoltare industrială verti- 
ginoa«să impune o grijă sporită pen
tru ca «aceasta să nu afecteze cali
tatea mediului înconjurător, ceea ce 
înseamnă. într-o bună măsură, și 
calitatea vieții.

Un domeniu amplu dezbătut în 
cadrul reuniunii de la Viena este 
cel al colaborării în sfera culturii, 
educației si informațiilor, ca și pro
bleme cu caracter umanitar. în ce 
privește colaborarea pe plan cultu
ral. educational sau informațional, ân 
etapa care a început urmează să se 
realizeze o apropiere a pozițiilor, 
pornind de la necesitatea — subli
niată pregnant de un șir de țări. în
tre care și România — ca schimbu
rile în aiceste domenii, cooperarea 
intereuropeană să slujească apropie
rii între popoare, printr-o mai bună 
cunoaștere a realităților, a istoriei și 
evoluției vieții sociale a fiecărui 
popor, prin promovarea acelor valori 
care slujesc îmbogățirii vieții spiri
tuale. dezvoltării prieteniei și înțe
legerii intre națiuni.

O mare parte din timpul consumat 
în ședințele plenare ale reuniunii de 
la Viena a fost consacrat, prin in
sistența unor delegații occidentale, 
problemelor umanitare. Faptul în

ORIENTUL MIJLOCIU
In sprijinul convocării 

unei conferințe internaționale 
de pace în zonă

CAIRO 2 (Agerpres) — Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei este -in 
favoarea convocării unei conferințe 
internaționale de pace, consacrată 
Orientului Mijlociu, cu participarea 
cu drepturi egale a tuturor părților 
interesate, ca și a celor cinci țări 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate — a declarat Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.. intr-un interviu acor
dat ziarului „Al Wafd". El a apreciat 
că ideea unei astfel de conferințe a 
ciștigat sprijin larg.

AMMAN 2 (Agerpres) — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a încheiat 
turneul in sase state arabe din re
giunea Golfului — Oman. Emiratele 
Arabe Unite. Arabia Saudită. Kuweit. 
Bahrein și Qatar. Potrivit agenției 
iordaniene de presă, convorbirile 
avute de regele Hussein cu conducă
torii celor șase state au avut drqpt 
obiectiv edificarea -unei poziții arabe 
comune în fata problemelor cu cară 
este confruntată lumea arabă,

Evoluția conflictului 
dintre Iran și Irak
BAGDAp 2 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat militar difuzat 
la Bagdad — citat de agenția I.N.A. 
— avioane de luptă irakiene au pă
truns adînc in spațiul aerian al Ira
nului. bombardînd centre, economice. 
Printre obiectivele care 'au avut de 
suferit de pe urma raidurilor ira
kiene, menționează agenția I.N.A.. 
se numără noduri de comunicații și 
instalații petroliere. Aceeași sursă 
relevă că aparate irakiene au ata
cat un „obiectiv naval mane" în 
apropierea coastelor iraniene, pe 
care l-au lovit.

TEHERAN 2 (Agerpres). — Obiec
tive militare si centre industriale 
irakiene, între care cele din zona 
Basra, au fost bombardate în ulti
mele 24 de ore de artileria grea ira
niană. se arată intr-un comunicat 
militar dat publicității la Teheran, 
citat de agenția I.R.N.A. De aseme
nea. prin focul combinat al artile
riei și tancurilor au fost efectuate 
bombardamente asupra pozițiilor 
irakiene din mai multe puncte ale 
frontului. Agenția I.R.N.A. relevă, 
pe de altă parte, că orașele Abadan 
și Khoramshar au fost atacate de 
artileria irakiană.

Nave străine atacate 
în zona Golfului

Vineri dimineața un tanc petrolier 
indian a fost atacat in largul coas
telor emiratului Dubai — informea
ză agenția T.A.S.S., care citează 
surse americane. Tot vineri, un pe
trolier grecesc a fost atacat. în zona 
terminalului din insula Kharg. de 
un avion neidentifi-cat. Incendiul iz
bucnit la bord a fost stins. Cu o zi 
înainte, un petrolier pakistanez a 
fost ținta unui atac, fiind avariat 
— relatează agenția A.D.N., citind 
surse din Bahrein.

Ca urmare a creșterii insecurității 
în apele Golfului, autoritățile din 
Tokio au luat hotărirea de a suspen
da temporar trecerea tancurilor pe
troliere japoneze prin strimtoarea 
Ormuz — informează agențiile
T.A.S.S. și M.E.N. Această hotărine 
a fost adoptată in pofida faptului că 
Japonia importă din țările Golfului 
peste 40 la sută din petrolul de care 
are nevoie.

(Agerpres)

sine ar putea să «pară firesc. O „di
mensiune umanitară" — pentru a 
relua uri termen foarte uzitat aici — 
există în toate componentele pro
cesului de edificare a securității eu
ropene. Nu despre aceasta este însă 
vorba. Numărul mare de intervenții 
polemice pe această temă ilustrează 
modul diferit in care sint abordate 
problemele drepturilor omului. Lu
crările reuniunii au fost, astfel, mar
cate de tendința unor țări de a de
turna atenția de la problemele uma
nitare reale, de la drepturile fun
damentale ale omului, in toată di
mensiunea si complexitatea lor, spre 
unele aspecte marginale, prezentate 
într-un mod deformat, denaturind 
esența prevederilor Actului final de 
la Helsinki. Desigur, nu este vorba 
de o simplă neințeleg«ei-e și nici nu
mai de o înțelegere diferită, «decur- 
gind din înseși deosebirile de orin- 
duire socială, de concepții ideologice. 
Desfășurarea dezbaterilor arată lim
pede că asemenea abordări unilate
rale sint deliberate, urmărind, in 
fapt, să distragă atenția de la pro
blemele grave nesoluționate in pro
priile țări in legătură cu asigurarea 
de drepturi egale .pentru toți cetățe
nii — a drepturilor fundamentali la 
muncă, la educație, la adăpost, la o 
existentă liberă și demnă.

Poziția exprimată de țara noastră. 
poziție1 împărtășită si de alte state 
participante, este inspirată de dorin
ța de a pune pc prim plan probleme 
umanitare care privesc mase de mi
lioane de oameni si in a căror solu
ționare dezbaterile reuniunii de la 
Viena. negocierile viitoare in. foruri 
ce urmează a fi stabilite aici pot să 
aducă o substanțială contribuție. 
Persistenta unor delegații de a-și 
impune propriul mod de abordare a 
problemelor umanitare, de a impune 
proiecte de document in vădită con
tradicție cu principiul independentei 
și respectului drepturilor inerente 
suveranității, consacrate în Actul 
final de la Helsinki, nu ar fare de- 
cît să afecteze în continuare climatul 
dezbaterilor, să blocheze calea spre 
realizarea unor înțelegeri menite să 
contribuie la dezvoltarea procesului 
de înfăptuire a securității europene 
și de dezvoltare a oolaborăril mul
tilaterale pe continent.

S-ar putea spune că etapa în care 
a intrat reuniunea de la Viena este, 
din acest unghi de vedere, de cea 
mai mare răspundere. Abordarea 
realistă, in spirit «constructiv a an
samblului problemelor înscrise pe 
ordinea de zi se impune ca o cerință 
stringentă în acest moment. Este 
reea ce așteaptă popoarele continen
tului. animate de speranța de a trăi 
într-o Europă mai sigură, in care 
să colaboreze în paoe și deplină 
înțelegere.

Dumitru ȚINU

Cuvintarea secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
rostită la Murmansk

MOSCOVA 2 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la Murmansk, 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., s-a referit pe 
larg la unele probleme internațio
nale actuale, arătind că, deși situația 
în lume continuă să fie complexă, 

• periculoasă, începe totuși să-și cro
iască drum o nouă filozofie, demo
cratică, asupra relațiilor internațio
nale. Conducătorul sovietic și-a ex
primat încrederea că rezultatele ini
țiale obținute de curind la Washing
ton, viitoarea intîlnire cu președin
tele Statelor Unite ar putea declanșa 
un fel de „reacție pașnică in lanț" 
în sferele armelor strategice ofen
sive și a neamplasării armelor in 
spațiu, precum și in multe ălte do
menii.

Subliniind că situația din nordul 
planetei este o problemă legată de 
asigurarea securității frontierelor 
nordice ale U.R.S..S, dar, totodată, 
și o problemă a tuturor țărilor din 
zonă, vorbitorul a adresat acestor 
state invitația de a discuta proble
mele regiunii geografice respective, 
îndeosebi în contextul încercărilor 
unor forțe de a accelera cursa înar
mărilor in ținuturile arctice. Uniu
nea Sovietică — a arătat M. Gorba
ciov — se pronunță pentru reduce
rea radicală a opoziției militare în 
partea de nord a Pămîntului și spri
jină ideea creării unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei. în ca
zul adoptării unei asemenea hotă- 
rîri. Uniunea Sovietică s-ar putea 
constitui ca putere garantă, urmind 
ca statele participante să stabileas
că dacă aceste garhnții să fie reali
zate prin acorduri bi sau multilate
rale. Vorbitorul a arătat că U.R.S.S., 
în cazul creării unei zone denuclea- 
rizate, ar putea retrage din flota

Declarații in favoarea reglementării pe cale pașnică 
a problemelor interne ale Kampuchiei

Duipă cum informează agenția 
kampuchiană S.P.K., șapte înalte 
personalități kampuchiene. acționând 
in spiritul inițiativei prințului Noro
dom Sianuk. au trimis la 28 august 
«a.«c. o scrisoare «președintelui Consi
liului de Stat al R.P. Kampuchia, 
Heng Samrin. președintelui Consiliu
lui de Miniștri. Hun Sen. prințului 
Norodom Sianuk și conducătorilor 
celorlalte două grupări din opoziție, 
propun! ndu-Je organizarea cit filai 
grabnică a unei întilniri a tuturor 
grupărilor khmere in vederea resta
bilirii «păcii și realizării reconcilierii 
naționale.

In scrisoarea de ră«spuns. prințul 
Norodom Sianuk a dedarat că „a«c- 
«ceptă cu /plăoere" invitația și și-a ex- 
«primat speranța «că și «conducătorii 
celorlalte «trei părți âși vor exiprima 
în țimip util acordul in această pro
blemă. In declarația M-ă.E. al R.P. 
Kampuchia. citată de agenția men
ționată. se arată că guvernul R.P. 
Kampuchia și poporul Kampuchian 
salută declarația prințului Sianuk, 
aceasta corespunzind politicii de re
conciliere națională promovate de 
R.P. Kampuchia. dorinței de solu
ționare a «problemelor interne ale 
tării de către poporul kampuchian 
însuși, fără intervenție din afară. 
Guvernul R.P. Kampuchia a deda
rat in mod solemn că este pregătit 
să participe la reuniunea părților 
kampuchiene menționate in scrisoa
rea de «la 28 august 1987, cit și în răs
punsul prințului Norodom Sianuk.

într-o declarație a M.A.E. al R.S. 
Vietnam — difuzată de agenția
T.A.S.S. — se exprimă sprijinul fată 
de întâlnirea forțelor kampuchiene, 
care ar «putea marca ieșirea din im
pasul actual, ar putea pune bazele 
procesului de reglementare pe cale 
pașnică a problemelor interne ale 
Kampuchiei. (Agerpres)

BANGKOK 2 (Agerpres) —' Surise

ALEGERE. In cadrul unei ședin
țe comune, cele două camere ale 
Adunării R.S.F, Iugoslavia l-au 
declarat pe președintele Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., Boșko Krunici. 
drept membru al Prezidiului 
R.S.F.I., in virtutea funcției sale, 
anunță agenția Taniug.

CONGRES. La Praga s-au des
chis lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Uniunii Socialiste a-Ti- 
neretului din R. S. Cehoslovacă. In 
oadirul congresului, Gustav Husak, 
secretar general al C.C. a«l P.C.C., 
președintele R. S. Cehoslovace, a 
rostit o cuvîntare.

VIZITA. La Berlin s-au încheiat 
convorbirile dintre Erich Honec
ker, «președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, și Mauno 
Koivisto. președintele Finlandei, 
care a efectuat o vizită oficială de 
trei zile in R.D.G. — anunță agen
ția A.D.N. Au fost examinate per
spectivele relațiilor bilaterale și 
aspecte ale actualității internațio
nale. Au fost semnate o serie de 
acorduri și înțelegeri între cele 
două țări.

TÎRG INTERNAȚIONAL. In 
Berlinul occidental s-a deschis cea 
de-a 25-a ediție a Tirgului inter
național de bunuri de consum. 
Țara noastră este reprezentată de 
întreprinderile de comerț exterior 
„Confex" și „Românoexport", care 
se numără printre cele peste 1 600 
firme și întreprinderi din 75 de 
țări participante. Cu prilejul vizi
tării standului românesc, Eberhard 
Diepgen, primarul orașului, a apre
ciat calitatea colecției de mostre 
de confecții și tricotaje prezentate.

ACORD. La Moscova a fost 
semnat un acord intre companiile 
de aviație „Aeroflot" și „Pan A- 
merican" cu privire Ia organizarea 
de linii aeriene fără escală între
U.R.S.S. și S.U.A. Zborurile directe 
între Moscova și New York, plani
ficate să înceapă la 15 mai 1988, se 
vor efectua cu avioane „Boeing- 
747", aparținând companiei ameri
cane. In viitor vor fi utilizate si 
avioane de mare capacitate ale 
„Aeroflot", precizează T.A.S.S. A- 
cordul prevede crearea unei între
prinderi comune sovieto-america- 
ne de exploatare a acestei linii ae

baltică submarinele sale dotate cu 
rachete' balistice. Semnarea unui 
acord referitor la rachetele cu rază 
medie de acțiune și celor operativ- 
tactice ar deschide posibilități supli
mentare pentru destinderea militară 
în regiune — a spus M. Gorbaciov.
U.R.S.S. salută inițiativa președinte
lui Finlandei, Mauno Koivisto, cu 
privire la limitarea activităților ma
ritime militare în mările limitrofe 
nordului Europei. La rindul său. 
U.R.S.S. propune începerea unor con
sultări între Tratatul de Ia Varșovia 
și N.A.T.O. cu privire la reducerea 
activităților maritime militare și ac
tivității flotelor și aviației militare 
in zonele mărilor Baltică. Nordu
lui. a Norvegiei și a Groenlandei.

Exprimînd înțelegere față de îngri
jorarea unor țări nordice care nu au 
arme nucleare — cum sînt Islanda, 
Danemarca, Norvegia, Suedia și Fin
landa — în legătură cu existența 
unui poligon sovietic pentru explozii 
nucleare. în insulele Novaia Zemlia. 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. 3 arătat că această proble
mă ar putea fi rezolvată definitiv 
în cazul în care Statele Unite ar 
accepta încetarea experiențelor nu
cleare sau cel pufin, pentru început, 
reducerea lor la un minimum extrem 
ca număr și putere.

în cuvintare.au fost făcute, de ase
menea. propuneri în vederea inten
sificării cooperării științifice, tehnice 
și ecologice in zona arctică. Mihail 
Gorbaciov declarînd, în încheiere, că 
U.R.S.S. ar putea deschide. în func
ție de normalizarea relațiilor inter
naționale, Calea Maritimă de Nord 
pentru nave străine, asigurind navi
gația cu ajutorul spărgătoarelor de 
gheață sovietice.

diplomatice thailandeze, ci tale de a- 
genția A.N.S.A., au declarat că o pri
mă intîlnire intre «prințul Norodom 
Sianuk și primul-ministru al R. P. 
Kampuchia. Hun Sen, ar putea avea 
loc, la Paris, in scurt «timp. La con
vorbiri — informează agenția Prensa 
Latina — va participa și Son Sann, 
prim-ministru al guvernului de co
aliție a Kampuchiei Democrate. în
tâlnirea a«r urma să aibă loc in con
textul acceptării de către autoritățile 
de la Pnom Penh a propunerii de 
pace a «prințului Sianuk bazată «pe 
negocieri directe între R.P. Kampu
chia și grupările de rezistentă kam- 
.puchiiene — precizează agenția 
A.N.S.A.

MOSCOVA 2 (Ageipres) — într-un 
interviu acordat agenției T.A.S.S., 
ministrul afacerilor externe din gu
vernul de la Pnom Penh, Kong 
Korm. a arătaț că a venit timpul 
pentru ca toate problemele interne 
ale Kampuchiei să poată fi soluțio
nate de poporul kampuchian. fără 
nici un amestec din afară. Pentru 
edificarea unei Kampuchii indepen
dente. suverane, nealiniate și pros
pere trebuie să se unească toate for
țele patriotice kampuchiene — a a- 
dăugat el. Guvernul R.P.K. consideră 
că scrisoarea celor șapte foști oameni 
politici khmeri, care trăiesc în pre
zent in străinătate, precum și de
clarația lui Norodom Sianuk din 18 
septembrie corespund tendinței spre 
concilierea națională — a spus mi
nistrul de externe al R.P.K.

HANOI 2 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R.S. Vietnam a 
anunțat la Hanoi, potrivit agenției 
A.D.N., că noi voluntari vietnamezi 
urmează să 'fie retrași din Kampu
chia. Data exactă a acestei retrageri 
nu a fost anunțată, menționează 
sursa «citată.
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I
riene și construirea de complexe I 
hoteliere in U.R.S.S.

CONVORBIRI. Președintele R.S. | 
Cehoslovace, Gustav Husak, l-a pri- | 
mit pe ministrul economiei al 
R.F.G., Martin Bangemann. După I 
cum transmite agenția C.T.K., in I 
cadrul convorbirii a fost exprima
tă dorința părților de a dezvolta ■ 
relațiile bilaterale în spiritul bunei I 
vecinătăți. S-a subliniat, de ase- ’ 
menea, că lichidarea rachetelor cu , 
rază medie de acțiune și a celor I 
operativ-tactice ar putea stimula I 
șl alte negocieri in diferite pro
bleme ale dezarmării.

REUNIUNE. Cu prilejul aniver
sării a 30 de ani de la lansarea . 
primului satelit artificial al Pă- 
mintului in Uniunea Sovietică, la I 
Moscova s-a deschis reuniunea 
„Cooperarea in Cosmos in numele I 
păcii pe Pămint". la care participă I 
peste 600 de oameni de știință din 1 
U.R.S.S. și din aitq țări, inclusiv . 
din România. După cum transmite I 
agenția T.A.S.S., in cadrul reuniu- l 
nii. vor fi dezbătute probleme le
gate de viitoarele explorări cosmi- I 
ce și de diferite aspecte ale acti- | 
vității omului in spațiul extra
terestru. |

LA NAȚIUNILE UNITE a avut I 
Ioc o intîlnire intre miniștrii de 
externe ai Albaniei și Bulgariei, I 
Reis Malile și Petăr Mladenov. I 
Potrivit agențiilor A.T.A. si B.T.A.. 
a avut loc un schimb de opinii I 
privind relațiile dintre cele două I 
țări și posibilitățile existente pen- 1 
tru extinderea acestora. Agenția . 
B.T.A. adaugă că au fost discutate I 
perspectivele cooperării reciproc I 
avantajoase dintre Bulgaria si Al
bania in diferite domenii.

SENATUL AMERICAN s-a pro
nunțat pentru respectarea de către ■ 
Statele Unite a acordului sovieto- I 
american cu privire. la limitarea ■ 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.-2). 
In cursul dezbaterilor asupra bu- I 
getului militar al S.U.A. pe exerci- | 
țiul financiar care a început la 1 
octombrie, majoritatea senatorilor I 
au sprijinit un amendament care I 
interzice alocarea de fonduri pen
tru menținerea în stare de luptă ■ 
sau desfășurarea de noi mijloace I 
nucleare strategice peste nivelul I 
stabilit de S.A.L.T.-2.
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