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Pentru asigurarea bazei energetice:

Țării, cit mai mult 
cărbune!

într-o atmosferă de stimă și înțelegere reciprocă, în spiritul relațiilor

de strînsă colaborare româno-bulgare, ieri a continuat

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TUVARASUUII NICOIAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TUVARASA EEENA CEAUSESCU, IN R.P. BULGARIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit cu tovarășul 

Todor Jivkov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova- 
i'ășa Elena Ceaușescu s-au reîntîl
nit, joi, cu tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia.

Cu acest prilej au continuat 
convorbirile în probleme de inte
res comun, atît din sfera relațiilor 
bilaterale, cit și ale evoluției vieții 
internaționale, evidențiindu-se do-, 
rința reciprocă de a întări și adinei

Primire entuziastă, manifestări 
de inaltă stimă și considerație 

in orașul Plovdiv
Joi. 8 octombrie, cea de-a doua 

zi' a vizitei oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
efectuează în Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a 
înscris noi și semnificative ma
nifestări ale prieteniei româno- 
bulgare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de tovarășul Todor Jivkov, au fost 
oaspeții orașului Plovdiv — pu
ternic centru economic, comercial, 
științific și cultural al țării vecine 
și prietene.

La vizită au participat tovarășul 
Constantin Mitea, secretar al C.C. 
al P.C.R., alte persoane oficiale ro
mâne.

A luat parte tovarășul Milko 
Balev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B., alte per
soane oficiale bulgare.

Pe aeroportul Krumovo din Plov
div, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Todor Jivkov au fost salutați cu 
deosebită cordialitate de Pantelei 
Paciov, prim-secretar al Comitetu
lui regional Plovdiv al P.C. Bulgar, 
și de președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular regio
nal Plovdiv, Stoianka Karstenova. 
care le-au adresat un călduros 
bun venit. Tinere în costume 
populare au oferit buchete de flori.

Numeroși locuitori ai orașului, 
aflați pe aeroport, au făcut distin

colaborarea și conlucrarea dintre 
partidele și popoarele român și 
bulgar, in folosul construcției so
cialismului în cele două țări, al 
cauzei păcii, înțelegerii și conlu
crării internaționale.

Dialogul la nivel înalt s-a des
fășurat apoi în cadrul unui 
dineu oferit de tovarășul Todor 
Jivkov. în onoarea tovarășului 
Niiolâe Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Convorbirile și dineul s-au des
fășurat sub semnul prieteniei ce 
caracterizează relațiile româno- 
bulgare.

șilor oaspeți o caldă și entuziastă 
primire.

Vizita la Plovdiy a început la 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE IN DOMENIUL 
POMICULTURII DIN CADRUL 
COMPLEXULUI DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE SI DE PRODUCȚIE 
„GHEORGHI DIMITROV" - 
important centru al științei agri
cole bulgare.

Creat în 1977, complexul cuprin
de mai multe institute, care desfă
șoară o bogată activitate de cerce
tare in domeniile horticulturii, în 
scopul promovării la scară națio
nală a unor soiuri valoroase de 
plante, cu o înaltă productivitate 
și eficiență, precum și pentru in
dustrializarea produselor. Com
plexul a pus deja la dispoziția 
agriculturii bulgare peste 50 de noi 
soiuri și varietăți de fructe și 
legume.

La sosirea în institut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov au fost întîmpinați, cu deo
sebit respect, de Kiril Kralev, di
rectorul general al complexului, și 
de prof. Velio Beliakov, directorul 
unității de cercetare.

Gazdele au înfățișat pe larg rea
lizările și preocupările specialiști
lor bulgari pe linia producerii unor 
sbiuri rezistente la boli și dăună
tori, a elaborării de tehnologii mo
derne de producție, prin a căror 
aplicare în practică s-a obținut o 
creștere a recoltelor cu 25—30 la 
sută.

Au fost vizitate laboratoarele 
Institutului, unde se asigură pro
ducerea materialului săditor pen
tru pomicultura întregii țări, re-

Oospeți ai orașului Plovdiv

producerea accelerată a unor soiuri 
selecționate de plante. Au fost pre
zentate procedeele folosite pentru 
selecția și înmulțirea plantelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat colectivului institutului fe
licitări pentru rezultatele obținute, 
urări de noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară.

In continuare a fost vizi
tată EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 
CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI, 
ELECTRONICII SI CHIMIEI BUL
GARE DIN CADRUL TiRGULUI 
INTERNAȚIONAL DE LA PLOV
DIV.

în piața, complexului expozițio- 
nal, ca și de-a lungul arterelor 
străbătute de coloana oficială, se 
aflau mii de locuitori ai orașului, 
care au salutat cu multă căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe to
varășul Todor Jivkov. Cei prezenți 
au aclamat îndelung, cu însufleți
re, pentru prietenia dintre po
poarele român și bulgar, dintre 
partidele și țările noastre. Am
bianța sărbătorească a fost între- 
gită de cîntece și dansuri populare 
interpretate cu măiestrie de an
samblul folcloric „Trakia".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Todor Jivkov au fost întîm
pinați cu deosebit respect de tova
rășii Gheorghi Varnov, primul 

secretar al Comitetului municipal 
de partid, și Dimităr Bakalov, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal 
Plovdiv, care le-au adresat un cald 
bun venit și cele mai vii mul
țumiri pentru onoarea ce le-a fost 
făcută prin această vizită.

în semn de profundă stimă, dis
tinșii oaspeți au fost primiți cu 
pîine și sare, li s-au oferit buchete 
de flori.

A fost vizitată expoziția bulgară 
din cadrul Tîrgului internațional de 
la Plovdiv — cuprinzătoare imagine 
a realizărilor obținute de țara 
vecină și prietenă în anii socialis
mului. tn pavilionul rezervat con
strucției de mașini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost informați 
despre caracteristicile tehnico- 
funcționale ale produselor prezen
tate, dintre care se disting moto- 
carele și electrocarele ,,Balkankar“, 
mașinile-unelte cu comandă-pro- 
gram, liniile tehnologice automati
zate și robotizate, mijloacele de 
transport.

A fost vizitat apoi pavilionul 
electronicii, care cuprinde o va
riată gamă de produse ale centra
lelor de profil din Botevgrad, 
Praveț, Plovdiv, Sofia și alte cen
tre industriale ale Bulgariei.

Au fost prezentate, de aseme
nea, realizările industriei chimi
ce, care, alături de celelalte ra
muri ale industriei bulgare, a cu

noscut o puternică dezvoltare. Pe 
parcursul vizitei au fost eviden
țiate posibilitățile existente pen
tru extinderea în continuare a 
colaborării economice bilaterale, 
a cooperării și specializării în pro
ducție dintre întreprinderile de 
profil din cele două țări.

Viz it a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, împreună cu to
varășul Todor Jivkov, la Plovdiv 
s-a încheiat într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, subliniată de 
manifestările de simpatie ale lo
cuitorilor orașului, care au dat 
astfel expresie bucuriei și satis
facției lor față de noul dialog ro- 
mâno-bulgar la nivel înalt.

Comitetul regional Plovdiv al 
P.C. Bulgar a oferit un dejun în 
onoarea distinșilor oaspeți.

In timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, s-a toastat în sănătatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu. a tovarășu
lui Todor Jivkov. pentru întărirea 
continuă a relațiilor de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, 
dintre popoarele român și bulgar.

în cursul după-amiezii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășul Todor Jivkov, au reve
nit Ia Sofia.

Așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, realizarea exemplară a 
planului in domeniul minier repre
zintă una din sarcinile de maximă 
importanță in momentul de față. 
Cărbunele este una din resursele 
de bază pentru sectorul energetic, 
ca și pentru siderurgie. Astfel, 
pentru buna funcționare a termo
centralelor pe cărbune este absolut 
necesar ca minerii 'să își realizeze 
ritmic, integral sarcinile de plan. 
Iată insă că in cele nouă luni care 
au trecut din acest an, cu toate că 
rezultatele sint mai mari față' de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
s-au înregistrat importante nereali- 
zări. La data de 30 septembrie, 
conform unui program bine fun
damentat, trebuia să existe în stoc 
Ia termocentrale o cantitate de 6 
milioane tone de' cărbune. Stoc 
imperios necesar pentru lunile de 
iarnă, cînd transportul va fi mult 
îngreunat, cind Operațiunile de în
cărcare și descărcare vor fi făcute 
cu eforturi deosebite. Or. in mo
mentul de față lipsesc din stocul 
planificat circa 300 mii tone de 
cărbune, existente insă, in stoc, la 
gura minelor, dar incă netranspor
tate.

Sint numeroase unitățile miniere 
care, printr-o muncă de înaltă răs
pundere. printr-o organizare bună 
au reușit să scoată din adincuri 
cantități de cărbune superioare 
prevederilor- de plan. De exemplu, 
minerii de la întreprinderea mi
nieră Urdari au livrat peste plan 
375 500 tone cărbune energetic. La 
fel. minerii de la Lupoaia. din 
bazinul' Motrului, au extras peste 
plan 254 000 tone de cărbune. Mi
nerii de la Pinoasa (Rovinari). Lo- 
nea (Valea Jiului) au importante 
depășiri de plan. In acest context, 
se cuvine remarcat faptul că toate 
întreprinderile miniere din cadrul 
Combinatului minier Ploiești 
(Cîmpuiung, Căpeni, Sălaj. Voivozi, 
Comănești și minele Ploiești) au 
realizat peste plan, pină la 5 octom
brie, o cantitate de 214 000 tone de 
cărbune. Sint succese . care de
monstrează că buna organizare a 
muncii, folosirea cu indici superiori 
a utilajelor, întărirea ordinii și dis
ciplinei reprezintă condiții de bază 
pentru obținerea unor cantități 
mereu mai mari de cărbune ener
getic și cocsificabil.

Cu toate aceste succese impor
tante, pe ansamblul sectorului se 
înregistrează însemnate nerealizări. 
Sint o serie de unități miniere cu 
o dotare corespunzătoare, cu utilaje 
de înaltă complexitate tehnică, dar 
care nu realizează planul de pro
ducție. acumulind restanțe mari la 
producția de cărbune energetic. 
Printre acestea se numără unele 
unități- miniere din cadrul combi
natelor Motru și Rovinari, I. M. 
Horezu și I. M. Mehedinți, Com
binatul minier Valea Jiului.

în cuvintarea rostită la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut organi
zațiilor de partid, oamenilor mun
cii. in calitatea lor de proprietari, ' 
producători și. beneficiari, consili
ilor oamenilor muncii să acționeze 
cu toate forțele pentru a da pa
triei mai mult cărbune. „Pentru că 
funcționarea normală a centralelor 
pe cărbune — arăta secretarul 
general al partidului ■— nu va 
putea fi asigurată dacă minerii, 
Ministerul Minelor nu vor livra in 
intregime producția planificată. De 
aceea, problema energiei este legată 
de asigurarea cărbunelui și a pe
trolului. Aceste sectoare trebuie să 
stea in atenția zilnică a tuturor 
organelor de stat, a organelor de 
partid, a Biroului Executiv al gu
vernului. inclusiv a Comitetului 
Politic Executiv al partidului".

Tinind seama de importanța deo
sebită pe care o reprezintă cărbu
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Puternică mobilizare a forțelor 
pentru încheierea grabnică 

a lucrărilor agricole de toamnă
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nele și petrolul pentru continua 
dezvoltare a economiei naționale, 
asa după cum sublinia secretarul 
general al partidului, in domeniul 
extracției țițeiului și cărbunelui, 
ca și in alte domenii deosebit de 
importante ale economiei, planul 
de producție poate fi depășit in 
mod. nelimitat. în spiritul, acestor 
înalte exigente, nu există acum 
sarcină mai importantă pentru co
lectivele. de mineri decît aceea de 
a acționa cu inait spirit de răspun
dere, cu o înaltă competență pro
fesională pentru ca fiecare zi să 
fie tot mai rodnică in muncă, să se 
extragă cantități tot mai mari de 
cărbune.

Obiectivele deosebit de mobiliza
toare ale planului din acest an.im
pun ca organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
din întreprinderile și. combinatele 
miniere să-și concentreze cu prio
ritate activitatea in vederea stimu
lării. inițiativelor oamenilor mun
cii, a găsirii de noi și noi resurse 
și modalități penlru sporirea pro
ducției de cărbune, pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan, 
pentru recuperarea restantelor in 
perioada de timp care a mai rămas 
din acest an.

După cuni s-a subliniat și în ca
drul plenarei, conducerea Ministe
rului Minelor, conducerile combi
natelor miniere, ale întreprinderi
lor miniere s-au angajat să acțio
neze cu toată responsabilitatea 
pentru sporirea producției zilnice 
de cărbune energetic și cocsifica
bil, astfel incit din această lună 
să atingă nivelul planificat și să 
inceapă și recuperarea restanțelor.

O problemă deosebită care tre
buie să stea cu prioritate în aten
ția organelor și organizațiilor de 
partid din mine și din unitățile fe
roviare este aceea a transportului. 
De la gura minei la termocentrale 
drumul este uneori anevoios. Lip
sesc vagoanele sau vin cu defec
țiuni care se remediază la punctele 
de încărcare. Sint in momentul de 
față peste 2 milioane de tone de 
cărbune in stocuri la unitățile mi
niere. cărbune care trebuie să fie 
cit mai urgent transportat la ter
mocentrale. Există posibilitatea ca 
stocurile de Ia termocentrale să fie 
completate in citeva zile. Asta cu 
condiția ca regionalele de căi fe
rate cu atribuții in domeniul trans
portului cărbunelui să dovedească 
mai multă responsabilitate in ono
rarea contractelor de transport.

Este greu de înțeles de ce zile 
de-a rindul nu se respectă grafi
cele de livrare la întreprinderea 
minieră Horezu, unde in Joc de 132 
de vagoane zilnic ajung la cele 
patru puncte de încărcare . numai 
52, 48. 60 și in unele zile chiar 22 
de vagoane. Ce se intlmplă cu ce
lelalte pină la 132 Departamentul 
căilor ferate trebuie să întreprin
dă măsuri mai energice pentru 
impulsionarea transportului cărbu
nelui de la mine ’la termocentrale.

Iată de ce. în aceste zile, in spi
ritul sarcinilor subliniate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu-la plenara 
C.C. al P.C.R.. trebuie să se treacă 
de urgență la soluționarea opera
tivă a tuturor problemelor de 
care depjnde îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
plan la extracția cărbunelui pe 
luna octombrie, pe trimestrul IV 
și pe intregul an.

Răspunzînd însuflețitoarelor îns 
demnuri ale secretarului general al 
partidului, minerii, oamenii mun
cii din preparâții, toți specialiștii 
din industria extractivă sint che
mați să obțină realizări tot mai 
mari cu care să intîmpine Confe
rința Națională a partidului, să 
contribuie din plin la progresul 
multilateral al patriei noastre. 
România socialistă.

La Institutul de cercetări științifice în domeniul pomiculturil
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OAMENI LA

are.

lor de ghidare. Țagla își 
schimbă forma — e un pă
trat, e un romb, revine ia 
forma de pătrat pe mă
sură ce trece prin „strun- 

,ga" altor caje, alungin- 
du-se neincetat, modelîn- 
du-se, remodelindu-se...~ j

strigat ? Poate 
Nițoi, poate 

poate subingine-

Ora 11...
Cuptorul de încercări 

funcționează din plin de 
cinci ore. Se intredeschide 
ușița de la gura cuptoru
lui. Privirilor li se dezvă
luie vatra solară, incan
descentă. Lumina puterni
că, focul, dogoarea îți ră
nesc ochii.

— Ce temperatură 
meștere Tudor ?

— 1 270 de grade. Țagla 
e gata. O putem scoate.

Ne depărtăm 
ralel cu trenul 
al laminorului, 
coada ochiului

• rul nostru, inginerul 
Nițoi. 11 simțim emoționat. 
Dar se stăpinește bine.

— Parcă am fi la Reșița 
—- spune.

Dar nu e la Reșița, e la 
Droheta — Turnu Severin, 
in impunătoarea hală a 
noului laminor, a noii în
treprinderi metalurgice de 
Ja acest vad al Dună
rii. Oare duce dorul Reși- 
ței, locul unde și-a în
ceput activitatea de meta
lurgist. unde a căpătat ex
periență, de unde a fost 
trimis să gospodărească 
nouă vatră de modelare a 
oțelului ? 
direct și el 
că, de fapt, 
aici, prin el și meșterii de 
prima mină care l-au ur
mat. Că ei sădesc aici spi
ritul Reșiței, disciplina ei 
muncitorească, rigoarea și 
dăruirea muncitorească 
absolut necesare in 
intreprjndere.

Cițiva elevi de 
veniți in practică, 
otova prin hală, se 
coară printre agregatele in 
mișcare, cercetindu-le cu
rioși. Tinărul director se 
precipită spre ei.

— Ai cui sinteți ? — în
treabă, sever.

— Al maistrului Bur- 
lacu.

— Unde e maistrul, să 
vină maistrul aici ! Prin 
laminor nu se circulă fără 
rost. Pină vine maistrul, 
treceți lingă cabina dispe
cerului. Să nu vă mișcați 
de acolo !

Apoi, cu Voce înceată că
tre noi :

— Ii înțeleg, sînt curioși, 
toți sint curioși. Chiar și 
tinerii noștri laminoriști, 
care și-au făcut specializa
rea la Reșița și la Hune
doara sînt curioși, pentru 
că și ei pentru prima 
oară văd un laminor ca a- 
cesta, complet automati
zat, o bijuterie. Fiecare 
însă, tocmai de aceea, tre
buie să-și ție locul desti
nat, locul de unde să su
pravegheze. să conducă 
utilajele...

Ora 11,10...
Ne oprim în dreptul ca

jei 23.
Cilindrii se rotesc cu vi

teză. .
Prin hala laminorului se 

aud semnale sonore. Pri
vim spre cuptorul de în
cercări. La gura lui — a- 
nimație. Maistrul Tudor a- 
rată fiecăruia locul de 
unde trebuie să acționeze.

Și se scoate țagla incan
descentă. Transportată la 
caja 23, este introdusă pe 
patul laminorului si cilin
drii de oțel o prind, o 
trag, incredințind-o dălți-

puțin, pa- 
pregătitor 

îl furăm cu 
pe insoțito- 

Ion

il întrebăm 
mărturisește 
Reșița este

noua

liceu, 
umblă 
stre-

— Gata 
Cine a 

inginerul 
maistrul, 
rul Valerian Usturoi, care 
ne urmează peste tot, a- 
tent, dindu-ne, cu voce 
scăzută, lămuriri, făcî.n- 

. du-ne cunoștință cu oa
menii

— Doar atit ? — între- 
mirați de viteza cu 
s-a desfășurat opera-

băm 
care 
ția.

, — E o probă de încer
care. Și e concludentă. O 
probă intermediară. Ur
mează o altă probă, de la 
caja 1. Utilajele trebuie 
să-și spună cuvintul, pă
surile, dacă sint.

— Și sint ?
— Cum să nu fie ? E un 

mecanism complex la
minorul. Ne aflăm in pri
mele lui clipe de funcțio
nare. învață să facă și el 
primii pași. Ca un prunc. 
E prima zi de probe teh
nologice, din lungul șir de 
90 de zile — spune subin- 
ginerul,

— Te contrazic — zice 
directorul. 90 de zile nu e 
un șir lung. E scurt, și de 
aceea va trebui să lămu
rim. totul in acest spațiu 
de timp, să punem ia 
punct un mecanism ca de 
ceasornic electronic. Aici, 
la Drobeta-Turnu Severin, 
unde se laminează oțel 
pentru prima oară in isto
ria industriei

Inginerul Ion 
exprimă cu un ... 
abia reținut. îl înțelegem. 
Sînt și primii lui pași în- 
tr-o muncă de .mare răs
pundere, aceea de director 
și. prin tot ce face, prin 
felul cum se adresează oa
menilor, cum ii îndrumă e 
limpede că vrea să trans
mită, să trezească în fie
care aoeeași răspundere 
față de munca lor. de ro
lul lor. Și recunoaște :

— Așa este! Vreau acest 
lucru. Pentru că acest la
minor este o investiție im
portantă a țării. Produsele 
lui. după 90 de zile de 
probe tehnologice sint aș
teptate, sînt planificate în 
'construcțiile de locuințe 
sau industriale. Trebuie 
să'he inestdrăm la tirnfr in
fluxul armonios al întregii 
activități industriale a ță
rii. Se contează pe noi. pe 
competența noastră pro
fesională. Loc pentru tole
ranță în acest domeniu al 
profesiunii noastre nu 
există, nu ni-1 îngă
duim. Sintem ferm hotă- 
riți să acționăm în spi
ritul' indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, date 
la recenta plenară a parti
dului. Mai ales că acest 
laminor a fost amplasat 
aici, la Dunăre tot la in
dicațiile secretarului gene
ral al partidului.

— Am fost 
tunci cind 
Nicolae Ceaușescu . a ales 
locul viitorului laminor — 
intervine subinginerul Va
lerian Usturoi. Nici nu

severinene. 
Nițoi se 

entuziasm

aici,
tovarășul

a-

Noi Construcții de locuințe pe bulevardul Muncii din Capitala

muncă și creație

PROBA FAPTELOR
bănuiam că voi ajunge la- 
minorist, că voi avea răs
punderile mele în ridica
rea acestui obiectiv.

Ora 11,30...
Ne apropiem 

cuptorul de 
Maistrul Tudor 
clipe de răgaz, 
masiv, sădește 
sentiment de 
Pune in ordine 
„dovezi", cum le numește 
el, citeva mostre de la
minate realizate inainte 
de intrarea in probe teh
nologice.

— Astea trebuie să ră- 
mină pentru istoria de 
ceput a laminorului 
spune, și înțelegem 
indirect, ii transmite și 
nărului director ideea. 
propunerea aceasta.

— Ai dreptate, meștere, 
trebuie păstrate. Și cele 
două mostre de astăzi, 
mai ales. Să le treci data I

Meșterul se întoarce la 
cuptorul lui. îi ascultă gla
sul, cum ne mărturisește, 
zîmbind. Dacă directorul 
nu ne-ar 1'i dezvăluit 
meșterul este oltean 
origine am fi rămas la 
rerea că este reșițean 
hunedorean — are 
mult rotunjită, ca pe ace
le meleaguri, accentul 
transilvan in confundabil.

— S-a intors „acasă" cu 
experiența bogată de la- 
minorist al Hunedoarei — 
ne informează subingine
rul Valerian Usturoi, care 
este și șef al comparti
mentului personal al intre- 
prinderii. Și ca el mai sint 
cițiva maiștri veniți de 
Reșița, de la 
olteni care âu 
seria acolo.

— Și ceilalți 
ceilalți muncitori, 
cieni ?

— Tot de-ai locului. S-au 
specializat în ultimii doi- 
trei ani în acele centre 
siderurgice și acum sint la 
datorie aici. Dar sint atit 
de tineri... Le-a încredin
țat țara un laminor mo
dern. in întregime proiec
tat și utilat de industria 
românească, automatizat, 
electronizat. cum nu știu 
să se mai afle în alte părți.

— E un laminor extraor
dinar 1 — exclamă directo
rul, inginerul Ion Nițoi. 
Nu exagerez, credeți-mă ! 
E o mindrie să lucrezi cu 
el. Numai în prospectele 
marilor industrii cu veche 
tradiție în domeniu am 
mai. văzut așa ceva. E uti
lat cu tot ce-i trebuie. 
I-ați văzut sălile cu ta
blourile electronice, -i-ați 
văzut compartimentele sub
terane, cu toate mecanis
mele de acționare a tre
nurilor. Să-i vedpți și por
tul, unde va fi „descărcată 
materia primă adusă pe 
Dunăre de la Combinatul 
siderurgic de la Călărași — 
pentru că avem și un port 
al nostru, cu cheiurile lui, 
cu estacada lui de peste 20 
de metri deasupra fluviu
lui. cu macaralele lui.

îi întrerupe explicațiile 
tehnologul-șef. inginerul 
Ștefan Cătănescu. infor- 
mindu-1 că proba a doua 
va intîrzia, că a „împuș
cat" ceva la tabloul de 
comandă al dispecerului, 
că și la caja 1 este ceva in 
neregulă. Apare și meca-

din nou de 
încercări, 

are citeva 
E calm, e 
in fiecare 
siguranță, 
ie ci te va

in-

că, 
ti-

că 
de 

pa
sau 

vorba

la
Hunedoara, 

învățat me-

laminoriști, 
tehni-

nicul-șef, inginerul Ovidiu 
Căvescu, . explică și el și 
începe o consultare teh
nică animată.

Ora 12....
Se prezintă subinginer.il 

Gheorghe Pacioagă și-i a- 
rată directorului... vinova
tul : un polențiometru de- 

‘ia mai 
de chi-

fect, o piesă puțin 
mare ca o cutie 
brituri.

— In 10 minute
Ora 12.15.;..
Cilindrii cajei 1 ___ __

mișcați. Acolo se mai cau
tă defectul. Tehnologi, me
canici il înconjoară, discu
tă febril.

Maistrul Tudor dă tir- 
coale cuptorului, își stru
nește oamenii, pregătește 
următoarea țaglă-

— Cum stăm cu caja 1.?
— S-a remediat defectul. 

Tehnologii recalculează vi
teza cilindrilor.

Ora 12.30...
Cele 10 minute promise 

au trecut de mult, s-au 
dublat, amenință să se tri
pleze. Observăm că apar 
cam dese defecte, cauze...

— Sîntem în probe,, este 
normal, acum depistăm 
necon cor danțele, greșelile 
din proiectare, din montaj, 
din fabricația anumitor u- 
tilaje chiar — ni se expli
că. Cu cit le descoperim 
acum mai repede și le re
mediem. cu atit avem si
guranța că totul, va merge 
ceas, fluent, după - probe. 
Să vă dau un exemplu : 
dălțile de ghidare ne-au 
dat bătaie de cap de la 
început. Greșeli de pro
iectare... Cu inginerii și 
maiștri noștri — avem aici 
maiștri pe care și i-ar dori 
și Reșița, și Hunedoara 1 
— le-am reconoeput. le-am 
reproiectat și „fabricat" 
noi inșine. Veți vedea ce 
pot ele, ce rezultate dau. 
Pentru că — sint sigur — 
vom avea astăzi și proba 
a doua, trecută prin toate 
ca jele.

Ora 12,45...
Sint lingă noi și repre

zentanții constructorului, ai 
montajului — Ștefan Pru
nă. inginerul-șef al antre
prizei de construcții indus
triale. montorii de utilaje, 
subinginerii Traian Cos
tache și Toma Savu, mais
trul Eugen Constantin, de 
la subantrepriza de mon
taj echipament electric. Și 
pentru ei totul este pre
mieră tehnică, pentru că 
unitățile. lor, pentru prima 
oară au, participat la con
struirea unui astfel de o- 
biectiv. Deci și e.i dau Un 
examen,, al capacității pro
fesionale foarte exigent.. 
Au avut și reușite, și ne
reușite. au învățat din 
mers, cum se spune, și în
vață, înaintind repede.

— Sînt receptivi — re
cunoaște directorul, de față 
cu ei, ceea ce este mare 
lueru pentru un benefi
ciar. Cît ii mai avem aici 
nu-i lăsăm să răsufle, le 
scoatem sufletul ca treaba 
să iasă cit se poate de 
bine. Sînt la fel de inte
resați ca și noi în reușită. 
Atit de interesați incit, 
uneori trebuie să fii cu o- 
chii pe ei. pentru 
prea marc zel fac 
câne...

pornim !

sini ne-

că 
și

din 
boa-

— Una dintre ele, vă ru
găm, tovarășe Nițoi !

— De tot hazul ! în fi
nisări, s-au apucat, luați 
de elan, să vopsească și ci
lindrii calelor. I-am oprit, 
desigur, expncinau-le. a- 
cum trebuie să remediem 
împreună o greșeală a pro
iectantului — trecerea va
nelor de apă pentru cilin
drii cajelor de pe dreapta 
trenurilor -de laminare pe 
stingă, pentru mai 
lor acționare.

Semnal sonor de 
caraua principală, 
rim.

Ora 12,50...
La gura cuptorului, lumi

nă puternică ! Apare țagia 
( incandescentă.

— Cine comandă acolo ?
— Tot maistrul Tudor.
La semnalele; lui se or

donează toate mișcările. 
Țagla, lungă de 4 metri, e 
ridicată și introdusă la 
caja .1. Pentru o clipă par
că totul s-a'oprit. Pină și 
oamenii... Dar, ' nil, totul 
este in mișcare. • toți cilin
drii se rotesc, rolele trenu
rilor se invirtesc amețitor, 
becuri electronice se a- 
prind. se sting, se aprind. 
Se schimbă replici rapide :

— Ce curent ți-a J 
caja 4 ?

— Vino în zero cu i
— Atenție I
— A pornit !
Da, a_ pornit. Țagla 

strecoară prin cilindri 
un uriaș șarps roș-alb. 
iau in primire dălțile 
ghidare. Un romb, un 
trat, un romb... Bara 
flacără alunecă din ce 
ce mai iute prin căji. 
hățată de cilindri. O 
mărim și noi, insoțind-o. 
in fugă, pe delături, ca niș
te copii, in joacă. Dar nu 
e joacă. Șarpele de oțel și 
foc alunecă tot mai repe
de, se lungește, iși schim
bă mereu forma, se roteș
te prinsă in căngi meta
lice, se răsucește schim- 
bindu-și forma, dimensiu
nile.

— Merge !
— Trebuie să meargă !
— Drum bun 1
Ne uităm la ceas : ora

13 I
Rolele trenurilor își fac 

datoria, poartă laminatul, 
în viteză, spre patul de 
răcire, ințr-un zgomot ase
mănător aceluia de tren 
accelerat năpustit pe un 
pod metalic. Pe patul de 
răcire, laminatul e luat în 

/'prihifre de greblele mecă- ’l" 
nice'.''Uii laminat lung de 
35 de metri, perfect ro
tund, cu profilul de 40. 
Primul din cele care ihă’.i- 
gurează etapa probelor 
tehnologice la noul și ul
tramodernul laminor de 
profile mici de la Drobe
ta-Turnu Severin.

Un angajament de onoa
re. luat in. cinstea apropia
tei Conferințe Naționale a 
partidului de muncitorii, 
tehnicienii si specialiștii ti
nerei întreprinderi severi
nene. îndeplinit exemplar, 
cu răspundere muncito
rească și dăruire comu
nistă.

rapida

la ma-
Tresă-

luat

ea .'

se 
ca
O 

de 
Pă- 

cle 
in 

în- 
ur-
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Dionisie ȘINCAN 
Ion LAZĂR 
Vlrcjiîiu TATARU 
corespondentul „Scinteii"

Moderna platforma industrială din Drobeta-Turnu Severin
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PE TEME DE SEZON Cum se pregătește I

CITITORII NOȘTRI - CORESPONDENȚII NOȘTRI
’ înalta școala 

a muncii
. întreprinderea de mașini-unel- 

te pentru presare și forjare 
(I.M.U.P.F.) Tirgu Jiu, unitate fa
nion a industriei gorjene din muni-

. cipiul de Ia poalele Paringului. 
este o creație a celei mai fertile 
perioade din istoria patriei, 
cu indreptățită mindrie denumită 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Cei mai mulți din cei peste 2 000 
de membri ai colecțivului s-au for
mat și specializat in întreprindere, 
la școala muncii. Alții s-au intors 
aici pentru a pune umărul, cu for
ța și priceperea lor, la realizarea 
unor produse atit de necesare eco
nomiei naționale, care pină mai 
ieri se importau. în cei 10 ani de. 
existentă, in întreprindere au fost 
asimilate 43 de hoi produse, multe 
dintre ele solicitate și la export.

Chemată să satisfacă nevoile 
economiei naționale de . mașini- 
unelte pentru prelucrarea metale
lor prin deformare plastică, a ma
selor plastice și cauciucului — mul
te din acestea realizindu-se pen
tru prima dată in țară — dotată cu 
utilaje la nivelul tehnicii de virf. 
intreprinderea a avut o evoluție 
ascendentă,- aducind importante 
contribuții la înfăptuirea politicii 
partidului în domeniul construcției 
de mașini. De pildă. în ce privește 
ridicarea nivelului tehnic al pro
duselor; modernizarea lor. introdu
cerea progresului tehnic. I.M.U.P.F. 
a înregistrat o importantă creștere 
calitativă, ajungînd să producă de 
la utilaje clasice (ciocane de for
jare cu autocompresor. prese hi
draulice și mecanice, prese de în
doit și foarfeci de debitat tablă 
etc.) la linii automate pentru dife
rite produse, utilaje complexe des
tinate industriei aeronautice, ma
șini de deformare plastică dotate 
,cu comandă numerică sau cu auto
mate programabile etc.

Printre fruntașii colectivului se 
numără - oameni ca îBMmitsache 
Carciu și Dttmitru Mânu, sudori, 
Ion Vladtl și Dumitru Pițigoi, ingi
neri, Grigore Popescu, Pătru Șe- 
lâru. Gheorghe Roșiant/,'' măi.țtri. 
Gheorghe Avrămoiu, 
Cătălin Pîrvulescu și
Tiu. șefi de ateliere proiectare, și 
mulți alții, care prin munca lor 
destoinică de zi cu zi devin meri
tuoși ciștigători ai întrecerii cu 
tțmpul și cu ei înșiși.

electrician.
Constantin

Ion TARBAC
maistru, secretar adjunct 
al comitetului de partid 
de la I.M.U.P.F. Tîrfiju Jiu

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Duminică 11 octombrie, iubitorii 

sistemului PRONOEXPRES vor 
avea din nou posibilitatea de a-și 
valorifica șansele, o dată cu pro
gramarea unei interesante acțiuni 
cu caracter aparte. Este vorba de o 
nouă TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES care, prin cele 42 
de numere (6 extrageri, cuprinse 
in 2 faze), lărgește considerabil 
gama de opțiuni pentru partici- 
panți. Cîștigurile, Ia rîndul lor. sînt 
deosebit de atractive. Se atri
buie autoturisme „Dacia 1 300“ și 
excursii peste hotare, precum și 
importante sume de bani, de valori 
fixe și variabile. De reținut că bi
letele de 25 de lei participă la toa
te extragerile, ultima zi de parti
cipare fiind sîmbătă. 10 octombrie.

T.B.-ul pentru iarnă?

Invitație la autogara Craiova-Sud
Cei care prin natura serviciului 

lor sint nevoiți să facă naveta in 
alte localități ale județului sau, pur 
și simplu, amatorii de călătorii 
știu ce mult înseamnă ca autogara 
in care aștepți cursa să iți ofere o 
ambianță plăcută, servicii prompte. 
Călătorul va intîlni cu siguranță 
toate acestea și în autogara Cra
iova-Sud, obiectul scrisorii de față.

Un punct „fierbinte" in orice 
autogară îl constituie întotdeauna 
casa de bilete. Aici, serviciul este 
prompt, îndatoritor, cu zîmbetul pe 
buze. în scopul creării unei ambi
anțe plăcute, încăperile autogării 
au la ferestre galerii și perdele, iar 
de plafon au fost atirnate, ca o 
mică grădină suspendată, ghivece 
cu flori multicolore. în aceeași in
cintă a autogării funcționează un 
chioșc comercial de unde călătorii 
pot cumpăra articqle de papetărie, 
parfumerie, tutungerie, dar și cărți, 
reviste și ziare. Tot in ideea de a 
asigura un confort sporit celor 
aflați in tranzit s-a înființat aici și 
cameră de bagaje, deschisă per
manent. Prin stația de radioficare

(instalată în urmă cu citeva luni) 
impiegatul de serviciu invită ma
mele cu copii mici să iși aștepte 
autobuzul in camera „Mama și co
pilul". special rezervată lor și dis- 
punmd de paturi cu lenjeria im
pecabilă. ca; și de o trusă medicală 
pentru cei mici. Pe pereții sălilor 
de așteptare sînt fixate panouri in- 
dicind celor aproximativ 20 de mii 
de călători, cit se înregistrează zil
nic, direcțiile celor 135—145 de 
autobuze, costul biletelor, ora ple
cării. ca și'sosirile și plecările tre-’ 
nurilor din gara Craiova. O frize
rie și un chioșc de răcoritoare În
tregesc „peisajul" serviciilor auto
gării.

Nu intimplător condica de su
gestii și reclamații conține con
semnări și înscrisuri de laudă și 
mulțumire la adresa gospodarilor 
autogării și... nici o reclamație I Pe 
cind o situație asemănătoare și in 
celelalte autogări ale județului ?

Gheorghe ALEXANDRU
învățător,
Liceul pedagogic Craiova

Control eficient
La Săveni, județul Botoșani, cele 

23 de echipe de control al oameni
lor muncii desfășoară o rodnică ac
tivitate pentru a contribui la buna 
funcționare a unităților ce servesc 
cetățenii.

Astfel, unui dintre controalele 
efectuate recent a relevat că din 
magazinul cooperativei de produc
ție, aprovizionare și desfacere a 
mărfurilor lipseau o serie de pro
duse solicitate de cetățeni, ca ma
șini de spălat, aragazuri, unelte a- 
gricole ș.a. Pentru remedierea unor 
asemenea lipsuri s-a recomandat să 
nu se lase lucrurile numai pe sea
ma gestionarilor, cl să se facă in
tervenții energice, și cind e cazul 
reprezentanții conducerii unității 
să se deplaseze la depozitele 
UJECOOP, I.C.R.T.I.. I.C.R.A..
pentru ,a urmări direct aprovizio^. 
r.ărea. Echipele de control au sem-Echipele de control au sem-

nalat, de, asemenea, cantități mari 
de ambalaje neridicate la magazi
nul din strada Ștefan cel Mare și 
la cel din str. dr. Ciucă, precum și 
alte lipsuri. Din controale a mai 
reieșit că magazinele I.C.S.L.F. nu 
sint aprovizionate ritmic cu legume 
și zarzavaturi. La cantina-restau- 
rant. pe lingă aspectele • pozitive 
constatate, s-a remarcat și nevoia 
îmbunătățirii calității meniurilor, 
fapt pentru care s-a propus condu
cerii C.P.A.D.M. Săveni. sf. preia, 
pe baza unor vizite la fața locului, 
experiența bună a unităților de 
profil din municipiul Botoșani.

Cele semnalate au constituit un 
serios și real sprijin pentru unită
țile controlate.

Iamșec FRANȚ .j.

corespondent voluntar. Botoșani

Pe scurt, din scrisori m.
Zestrea edilitară a comunei Chitila s-a îmbogățit recent cu 3 blocuri 
cite 58 apartamente fiecare si cu citeva noi unități comerciale și

•
noi a .. __
prestatoare de servicii. E vorba de o unitate de coafură Ia parterul blo
cului B 2. de un magazin cu materiale sportive, o librărie-papetărie. ate
liere de ceasornicărie, tapițerie si croitorie. în prezent se lucrează la un 
cămin de nefamiliști cu 155 garsoniere. (Zaharia Ciulei, corespondent 
voluntar, sectorul agricol Ilfov). • „Intre două trenuri". Magazinul „Le- 
gume-fructe" din cadrul complexului comercial ..Unic" de pe bd. Re
publicii din Curtea de Argeș funcționează intre orele 10—13. Si aceasta 
nu pentru că asa ar cere-o interesele cetățenilor din cartierul respectiv, 
ci pentru că responsabila magazinului. Tîrcomnicu Aurelia, locuiește la 
Pitești, de unde face naveta. Sosește cu trenul de 9.36 în Curtea de Argeș 
și pleacă cu cel de 18.16. Nu s-ar putea evita această situație, găsindu-se 
o soluție... localnică ? (I. Micuț, Curtea de Argeș).

Combativitate și promptitudine

La o recentă plenară a comitetu
lui de partid din cadrul întreprinde
rii de transporturi în comun din 
Capitală consacrată examinării pre
gătirilor de iarnă, cei ce au luat 
cuvîntul au fost solicitați ca. între 
altele, să răspundă la_ întrebarea : 
„este mal bine pregătit I.T.B.-uI 
pentru iarna care vine decit anul 
trecut

întrebarea nu era întîmplătoare. 
Lucrătorii de la I.T.B. cunosc, iar 
bucureștenii iși amintesc și ei — nu 
cu plăcere — de serioasele greutăți 
întîmpinate iama trecută pe traseele 
de transport în comun. Rînd pe rind. 
cei ce au luat cuvîntul în cadrul 
plenarei — conducători de vehicule, 
lucrători și factori de răspundere 
din unitățile de exploatare, din ga
raje și depourî — au prezentat pe 
larg măsurile deja întreprinse sau 
acțiunile care sint în curs de desfă
șurare, pentru ca, în cuvîntul final, 
directorul general al I.T.B. să for
muleze aprecierea : „Se poate spune 
că în acest an sîntem mai bine pre
gătiți pentru sezonul rece decit in 
iarna trecută".

Apreciere care, desigur, va fi su
pusă curînd examenului faptelor — 
și despre care cetățenii speră că își 
va găsi deplină acoperire.

Deocamdată, pe ce argumente se 
bazează această afirmație ? Le redăm 
succint pe cele mal semnificative, 
așa cum au fost ele prezentate în 
cadrul plenarei respective :

• pentru a nu se mai intra în 
„criză de timp", pregătirile pentru 
iarna 1987/1988 au început încă din 
luna mai, pe baza unui program de-

urma 
iarna

această iarnă se în
de încălzire electri- 

repartizîndu-se la

taliat de măsuri. întocmit în 
analizei neajunsurilor din 
trecută ;
• parcul de vehicule pentru aceas

tă iarnă a fost mărit (cu 50 de tram
vaie), I.T.B-ul urmînd să fie dotat 
în cursul acestui trimestru și cu un 
număr de autobuze noi. alte 200 de 
autobuze fiind pregătite pentru sto
cul de rezervă ;

• incepind cu 
troduce sistemul 
că a macazelor,
macazele din intersecțiile cu circu
lație intensă personal de întreținere 
în toate cele trei schimburi ;
• pentru prevenirea ghețușului și 

a troienelor pe liniile de tramvai au 
fost pregătite cu 40 la sută mai 
multe vagoane-plug cu perie (care 
vor circula zi și noapte pe timpul 
ninsorilor) și un număr de platfor
me mecanizate de împrăștiat mate
rial antiderapant (nisip). Tot pentru 
prevenirea formării gheții pe șine 
va fi folosită in acest an o soluție 
realizată in premieră (degivratoare) 
ce va fi împrăștiată cu ajutorul unor 
instalații speciale montate pe mai 
multe vagoane-plug. O parte din 
tramvaiele-plug vor fi dotate și cu 
dispozitive de spart gheața ;

• prin darea în funcțiune a noilor 
pasaje rutiere și modernizarea prin
cipalelor artere de transport ale Ca
pitalei s-au creat condiții pentru o 
mai mare fluență a circulației. în 
plus, prin extinderea liniilor de 
tramvai montate in dale de beton-ar- 
mat (la aproape „50 la sută din re
țeaua I.T.B.) se asigură creșterea vi
tezei și a siguranței circulației ;

9 în garaje și depouri au fost 
aduse o serie de îmbunătățiri tehni
ce în sistemul de întreținere a ve
hiculelor, de natură să asigure por
nirea și functionarea mai bună a 
motoarelor și a celorlalte instalații 
pe timp friguros ;
• față de anul trecut. întreprin

derea este mai bine aprovizionată, 
avind asigurate cantități mai mari 
de piese de schimb (deși nu sufi
ciente) și de materiale necesare pe 
timpul iernii.

Dacă preocupările I.T.B.-ului pen
tru rezolvarea ..problemelor mari" 
din cadrul programului de pregătiri 
pentru iarnă sint meritorii și se cu
vin apreciate — sperînd ca ele să-și 
găsească reflectarea cuvenită în îm
bunătățirea condițiilor de călătorie 
din timpul iernii ce urmează — tre
buie spus însă că sint unele aspecte, 
poate la prima vedere ..mărunte", 
dar care pot genera situații neplă
cute în sezonul rece dacă nu vor fi 
soluționate la timp. Despre ce este 
vorba ?

în primul rînd. nivelul calitativ al 
lucrărilor de 
depouri este 
se. reflectă 
aproape un
care ies pe trasee se defectează după 
numai citeva curse. Și dacă acum, 
pe timp frumos, deficiențele sint atit 
de frecvente, ce se va intîmpla cînd 
vor veni frigul. înghețul ? !

Sint apoi numeroase linii de tram
vai cu grad avansat de uzură, cu 
pavajele nereparate, cu pietre 
dislocate din caldarim — (de altfel 
planul de reparare a pavajelor I.T.B.

reparații, din garaje și 
încă scăzut, situație ce 
în faptul că, zilnic, 
sfert din autobuzele

Chitila. Bd. 
Viilor. Sevas- 
circulă ca ..pe

in garajul Ti-

a fost realizat pină în prezent doar 
în proporție de 30 la sută). Exemple: 
Calea Rahovei, Șos.
T. Vladimirescu. Șos. 
topol ș.a., pe care se 
valuri".

Am făcut un sondaj
tan. Din numărul de autobuze veri
ficate împreună cu un împuternicit 
al conducerii I.T.B., mai bine de 
jumătate nu aveau etanșeizate' fie 
ușile, fie geamurile, fie burdufurile, 
fie nici unele din ele — frigul pu
țind pătrunde în voie în vehicule. 
Nici sistemul de dezghețare a par
brizelor nu era revizuit la toate ma
șinile, pentru a fi în stare de func
țiune. în privința lanțurilor antide
rapante trebuie spus că ele nici 
măcar nu au fost aduse de la depo
zitul central. De altfel, graficul pre
gătirilor de iarnă de la acest garaj 
— dominat de ..pete albe" (rubrici 
goate) — era cea mai fidelă oglindă 
a ritmului lent în care se acționea-

ză aici. ..Mai este timp" — ni s-a 
spus. într-adevăr. iarna încă nu a 
sosit, dar de ce se așteaptă „ceasul 
al 12-lea“ ?

La depoul Dudeșli am verificat, 
împreună cu același reprezentant al 
conducerii I.T.B., dacă s-au pregătit 
cutiile de nisip din tramvaie — așa 
cum era prevăzut în programul de 
măsuri — dacă s-a asigurat etanșei- 
zarea vehiculelor și dacă instalațiile 
de încălzire au fost revizuite. Fac
torii de răspundere din depou pă
reau atit de liniștiți — deși o parte 
din cele stabilite în programul de 
măsuri nu erau realizate decit par
țial — de parcă nu se apropie iarna, 
ci s-ar aștepta sosirea... primăve
rii ! însuși aspectul clădirii depoului
— cu numeroase geamuri sparte și 
neînlocuite, cu acoperișul nereparat
— te face să crezi că cei de aici nu 
sînt în termeni prea amicali cu spi
ritul gospodăresc.

...După cum se vede, există o serie de rămîneri in urmă în materia
lizarea de către unitățile de exploatare, de către compartimentele de 
specialitate a măsurilor cuprinzătoare și judicioase stabilite la nivelul 
conducerii I.T.B. Or, chiar și cele mai bune măsuri adoptate pot rămîne 
fără efect dacă cei chemați să le aplice nu asigură îndeplinirea lor prac
tică, dacă nu se controlează organizat și sistematic modul cum ele iși 
găsesc realizarea. Tocmai de aceea, așa cum s-a subliniat și în cadrul 
plenarei de partid, timpul care a mai rămas pină la sosirea calendaristi
că a iernii trebuie folosit pretutindeni cu maximum de intensitate - în 
garaje și depouri, pe traseele I.T.B. - incit primele semne ale iernii să 
găsească I.T.B.-ul bine pregătit. Nu cum s-a întîmplat în alți ani.

Praful arhivelor a 
început să se aștear
nă peste dosarul fos
tei gestionare a ma- 

. gazinului „Mehadia", 
i Calcev Vasilica. dar 
•' nu și peste învăță

mintele lui. Care în
vățăminte sint cu atit 
mai de actualitate, cu 
cit spiritul combativ, 
atitudinea fermă, res
pectul legii și al echi
tății se cer manifes
tate. chiar în mod 
exemplar, și in apăra
rea avutului obștesc, 
parte integrantă a ce
lor mai de seamă in
terese 
despre 
mitate
— ne 
rea care ne-a semna
lat acest caz — dacă o 
vinzătoare ce încasea
ză în plus 6 lei e re
ținută pe loc și pe
depsită de urgentă, 
iar o responsabilă de 
unitate care încasează 
in plus 60 000 pleacă 

. mai întii la băi și 
) abia după aceea aco- 
ț peră pagubele ? !“.

Documentîndu-ne a- 
supra iazului, putem 
spune că tonul reto
ric al întrebării nu e 
intru totul justificat, 
dar nici intru totul 
lipsit de temei. Calcev 
Vasilica și-a primit 

1 pedeapsa — 10 ani în- 
’ chisoare — severă, 

însă meritată. In ceea 
ce privește cercetarea 
cazului — chiar dacă 
nu era susceptibilă de 
a fi supusă procedurii 
de urgentă, cum sint 

! cercetate faptele de 
I vinzare cu suprapret, 
i e adevărat că s-a des- 
’ fășurat timid, șovă- 

ielnic.

...
1 carea in concediu și a 
/ solicitat predarea pro- 
1 vizorie a gestiunii. In 
i ziua stabilită s-a 
’ chis magazinul, c 
l nuind vinzarea 
l produse perlsai
* lactate și pui.
i încasat 
’ 74 000 de lei, responsa- 
i bila a depus 14 000 și 
1 a plecat liniștită la
* odihnă.

I 
ț

ț
i

I

ț

ț

ț

ț

ț

ț

Mihai IONESCU

comune. „Or, 
ce fel de fer- 
poate fi vorba 
întreba cititoa-

C.V. și-a anunțat 
superiorii despre ple-

i in- 
chis magazinul, conti- 

i unor 
perisabile : 
„.... S-au 

aproximativ

Această gravă și 
deosebit de îndrăz
neață abatere nu poa
te fi desprinsă de 
faptul că. la acea 
dată, gestiunea gene
rală a magazinului 
prezenta „economii" 
(perisabilități teore
tice) de 23 000—24 000 
de lei. Le calculase cu 
atenție revizorul Pe
trescu Florin. însărci
nat să supravegheze 
predarea, revizor care 
nu s-a mai dovedit tot 
atit de atent și fată de 
depunerea banilor în
casați în timpul 
scurtului său inventar. 
Chiar dacă era 
mintea oricui că 
bani 
ușor 
tul... 
tul 
comunicate 
promptitudine.

După 20 de zile de 
vilegiatură, gestionara 
află, în urma unui te
lefon, că de soarta în
casărilor pentru pui 
s-ar interesa și mili
ția. A primit cu destul 
năduf vestea, 
rece 
sumă o și 
Iritată, și-a întrerupt 
sejurul, a 
t-o- pe inlocuitoarea ei 
intr-un apartament 
„neutru", oferindu-i 
banii și cerîndu-i să 
facă ce-o face și... să-i 
„găsească". ..intimplă
tor". intr-un sertar 
din magazin. Bineîn
țeles. in prealabil se 
împrumutase cu 30 000 
di 
tă. 
că 
de 
tul

plozia" firească, ,
plozie" așteptată de ) 
personalul corect 
temător de lege, 
cetățenii din cartier 
care aflaseră cite ceva, 
nu s-a produs.

In acest moment 
exista o rară înșiruire 
de certitudini ; listele 
de inventar, notorie
tatea vinzărilor de 
lactate și pui. banda 
casei de marcaj fără 
încasările respective și

*

încercarea surescitată i 
de a introduce bani. '

la 
acei 

puteau fi foarte 
insușifi în con- 
Da, chiar in con- 

perisabilitătilor 
cu atita

deoa- 
jumătate din 

cheltuise.

convoca-

lei. suma cheltui- 
(Este de observat 

baremul unei zile 
concediu era des- 
de substantial).

Temătoare. gestio
nara de schimb n-a 
dat curs rugăminții. A 
doua zi s-a prezentat 
in biroul ei fiica celei 
în cauză, cu o pungă 
cu bani. Trei persoa
ne au asistat cum 
punga cea burdușită 
zbura prin aer cu dis
perarea cu care per
sonajele unor desene 
animate încearcă să 
scape de clasica sferă 
explozivă. Dar „ex

ț

ț

ț 
ț 
ț

cu întirziere, in ges- 
tiune. Parcă prea mul- . 
te chiar. Oare de a-\ 
ceea s-o fi dat o șan
să și incertitudinii? In 
intervalul dintre sesi
zarea autorităților s* 
intervenția acestora, 
nu numai că vinovata 
nu s-a simfit prea 
inoportunată, dar a ș( 
făcut să dispară ma
joritatea actelor ges
tiunii. Era momentul 
să se intervină mai 
ferm. $i s-a interve
nit. După... cinci luni.

C.V. a primit o 
sancțiune severă și în
dreptățită. E meritul 
justiției, este expresia 
faptului că adevărul 
iese la lumină, e do-
vada acțiunii impla- ) 
cabile a legii. Dar i 
asta nu spulberă ne- ’ 
dumeririle provocate l 
de încetineala și mo- ' 
liciunea cu care 
decurs cercetările, 
totală contradicție 
gravitatea delictului și 
cu limpezimea lui sfi
dătoare. In materie de 
legalitate, cu atit mai 
mult în apărarea avu
tului obștesc, comba
tivitatea nu poate fi 
desprinsă de prompti
tudine. de caracterul 
decis și fără echivoc 
cu care se reacționea
ză din primul moment 
dn fata neregulilor, 
mici și — cu atit mai 
mult — a celor mari. 
Fără aceasta, drepta
tea nu e convingătoa
re. iar uneori nu e nici 
deplină.

Serqiu ANDON
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în lumina orientărilor stabilite la Plenara C.C. al P. C. R.

SARCINILE Puternică mobilizare a forțelor pentru incheier 
grabnică a lucrărilor agricole de toamnă

ECONOMICE 
-Îndeplinite 
EXEMPLAR!

Recoltarea porumbului avansează rapid la C.A.P. Drăgoiești

Urgentați recoltarea porumbului

STADIUL
procente, pe

RECOLTĂRII PORUMBULUI, 
județe. (Date comunicate de

in seara zilei de 7 octombrie 
Ministerul Agriculturii).

Pentru asigurarea bazei energetice: Ritm intens la cules și semănat

ȚARII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
sârmășag : Calitatea in centrul atenției

Măsurile și acțiunile întreprinse pe 
linia perfecționării organizării mun
cii, modernizării proceselor de pro
ducție, folosirii la întreaga capaci
tate a utilajelor și a timpului de 
lucru la întreprinderea minieră 
„Sălajul" din Sărmășag au condus 
la extragerea peste sarcinile de plan 
a aproape 11000 tone cărbune net 
în perioada care a trecut din acest 
an. Ca urmare, colectivul de aici a 
reușit să-și onoreze in bune condiții 
sarcinile pe care le are față de 
termocentrale. Paralel cu reorgani
zarea unor lucrări in abatajele cu 
front lung de pușcare, extinderea 
utilizării combinelor de înaintare la 
lucrările de pregătire, preocupările 
pentru menținerea în bună stare de 
funcționare a tuturor utilajelor, 
eforturile comuniștilor, ale celorlalți 
oameni ai muncii au fost și sint 
îndreptate spre realizarea unei cali
tăți superioare a cărbunelui extras. 
Măsurile luate în acest sens au avut 
ca efect creșterea puterii calorifice 
a cărbunelui de Sărmășag cu 79 Kcal 
pe tonă de la începutul anului și 
pină in prezent. întreprinderea pri
mind bonificații in valoare de 3,7 
milioane lei pentru calitatea cărbu
nelui energetic livrat electrocentra- 
lelor din Zalău și Oradea și 1.1 mi
lioane lei pentru calitatea cărbunelui 
bloc, livrat altor beneficiari. Cum 
anume se acționează în prezent pen
tru extragerea unor cantități cit mai 
mari de cărbune de bună calitate ne 
spune Beniamin Coapși, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere :

— în spiritul orientărilor și 
indicațiilor date de secretarul

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al sarcinilor 
formulate in mod expres la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., organizația 
noastră de partid, consiliul oameni
lor muncii au stabilit un ansamblu 
de măsuri suplimentare privind 
creșterea continuă a calității cărbu
nelui energetic. Astfel. în vederea 
reducerii diluției cărbunelui extras 
din subteran urmărim respectarea 
riguroasă a tehnologiilor de lucru in 
abatajele frontale. încărcarea selec- 
t.tyjȘ, q cărbunelui . ș; . sterilului la 
lucrările de înaintare1, ..gospodărirea 
operativă a apelor (pentru reduce
rea umidității cărbunelui) sint două 
probleme cărora le acordăm cea mai 
mare atenție. In cariere, principala 
noastră preocupare se referă la re
ducerea sub limitele admise a canti
tății de steril. în sectoarele miniere 
Ip, Zăghid, Surduc și Sărmășag con
tinuă lucrările de modernizare a in
stalațiilor de claubaj pentru a asigu
ra evacuarea rapidă a sterilului re
zultat în această fază a procesului 
tehnologic. Toate vagoanele C.F.R. 
care transportă cărbune sint curățate 
înainte de încărcare. Tot în scopul 
creșterii randamentului la extracția 
de cărbune, al asigurării unei calități 
superioare a acestuia a fost realizat 
și noul complex mecanizat tip Sălaj. 
Acesta se află in probe tehnologice 
la mina din Zăghid și cit de curind 
va fi dat in exploatare. Prin modul 
în care a fost conceput, noul com
plex mecanizat se adaptează foarte 
bine structurii stratului de cărbune 
de la minele din Sălaj.

Euqen TEGLAȘ

extracțiilor. Vom deschide în acest 
trimestru noi abataje și vom extinde 
metoda de lucru a lui Ștefan Alba, 
ca o brigadă să lucreze în mai multe 
abataje. Una din căile hotăritoare ale 
redresării producției minei — cea 
mai importantă dintre ele — este 
creșterea productivității muncii. Pe 
baza programelor existente va trebui 
.să acționăm mai hotărit în aceste 
ultime luni ale anului pentru mo
dernizarea in continuare a tehnolo
giilor de lucru menite să conducă 
la obținerea unei producții fizice mai 
ridicate in abataje, pentru organi
zarea superioară a producției și a 
muncii, asigurarea numărului de 
posturi planificat, in cărbune, utili- 
■zărea ;■ judicioasă a ^efectivului; ide 
muncitori. Pină in prezent am asi
gurat un mare număr de posturi la 
lucrările, de pregătire și de înaintare, 
todmai pdâtru a ne asigura-,noi fron
turi de lucru. De asemenea, am luat 
măsuri suplimentare pentru îmbună
tățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale a fronturilor de lucru, asigu
rarea formațiilor tip si structurilor

de personal pe meserii, perfecționa
rea normării muncii. întărirea ordinii 
și disciplinei, astfel incit să se asi
gure respectarea tehnologiilor de lu
cru. folosirea intensivă și extensivă 
a timpului din program. întreținerea 
corespunzătoare a lucrărilor miniere, 

în spiritul cerințelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. va 
trebui să gospodărim cu maximă 
eficientă toate resursele tehnice, 
materiale și financiare ale minei. 
Așa cum ne-a cerut secretarul ge
neral al partidului, vom acționa cu 
toată hotărirea in vederea creșterii 
puternice ’ .a • eficientei economice, 
ne vom preocupa in continuare ca 
fiecare tong.. de,., cărbune și,. fiecare 
obiectiv de investiții să fie realizat 
cu eficiență și rentabilitate maximă. 
Vom munci cu dăruire și devota- 

; ment pentru a, da patriei noastre cit 
mai mult cărbune, îndeplinindu-ne 
cu cinste sarcinile de mare răspun
dere pe care le avem.

Petre CRISTEA

horezu: Lignitul să nu stea in stoc 
la mineri, ci să fie livrat termocentralelor

petri la: De ce sub nivelul tehnicii
din dotare?

întreprinderea minieră Petrila se 
înscrie, in privința mărimii, printre 
primele patru unități din Valea Jiu
lui. Mina are in prezent o capacitate 
de producție de 1.3 milioane tone, 
urmind să ajungă spre sfirșitul aces
tui cincinal la 1.4 milioane tone 
anual. Și încă un fapt semnificativ : 
în prezent, mina produce mai mult 
cărbune decit realiza întreg bazinul 
Văii Jiului in anii 1915—1946. Aceasta 
exprimă, pe de o parte, forța acestui 
colectiv de mineri, dar, pe de altă 
parte, și impresionanta dezvoltare pe 
care a cunoscut-o in anii socialismu
lui. cu precădere în ultimii 22 de ani, 
industria mineritului în cel mai mare 
bazin carbonifer al tării.

Mina Petrila deține întîietatea in 
ceea ce privește vechimea exploatării 
cărbunelui din Valea Jiului, dar 
adevărata sa tinerețe o cunoaște în 
acești ani, inscriindu-se printre uni
tățile miniere inzestrate cu o tehnică 
avansată. Extracția cărbunelui se 
face prin puțul cu schip. una dintre 
cele mai moderne și puternice in
stalații de acest fel din Valea Jiu
lui. Transportul cărbunelui in subte
ran. de la fronturile de lucru ia 
siloz, este în întregime mecanizat — 
cu transportoare cu racleti in aba
taje și pe galeriile transversale și cu 
transportoare cu bandă de cauciuc pe 
celelalte galerii pină Ia silozul co
lector de la putui cu schip. Pentru 
mecanizarea lucrărilor de la frontu
rile de lucru din subteran s-au ex
perimentat si se utilizează cu rezul
tate bune complexe mecanizate de 
susținere, combine de tăiere a căr
bunelui. mașini de incărcat și alte 
utilaje. Mecanizarea si modernizarea 
tehnologiilor de lucru din subteran 
au determinat schimbări importante 
in conținutul profesiunii de miner. 
Introducerea mecanizării, extinderea 
susținerii cu complexe mecanizate 
sau cu stilpi hidraulici și tavan.de 
rezistență, tăierea cărbunelui cu 
combina și alte elemente ale pro
gresului tehnic dau posibilitatea să 
se extragă zilnic aproape 3 000 de 
tone de cărbune, in condițiile in care 
nivelul abatajelor a ajuns la circa 
750 metri sub nivelul mării, ceea ce 
impune luarea unor măsuri speciale 
in activitatea de exploatare. Pentru 
asigurarea unor condiții optime de 
lucru in subteran și pentru creșterea 
gradului de securitate, pentru ridi
carea eficientei in activitatea de pro
tecție a muncii minerilor se cheltu
iesc anual 6—7 milioane lei.

Am amintit de toate acestea pen
tru a sublinia gradul de modernitate 
al minei Petrila. condițiile de muncă 
ale minerilor, create cu eforturi ma
teriale deosebite din partea statului.

Și totuși, această importantă uni
tate minieră nu-și realizează sarci
nile de plan, acumulind importante 
restante. Care sint cauzele ? Este 
cumva planul mai mare decit posi
bilitățile tehnice ale minei ? Mina 
nu șlispune de oameni capabili, de 
mineri cu experiență 1 Iată răs
punsul directorului minei, ing. Bujor 
Bogdan, un specialist apreciat in 
Valea Jiului, un om a cărui inaltă 
răspundere i-o poți citi in priviri, o 
simți in fiecare cuvint pe care-1 
rostește :

— Planul de producție este perfect 
realizabil pentru că dispunem de o 
tehnică modernă și avem oameni 
foarte capabili. Este suficient să 
spun că in mina noastră lucrează 
Eroul Muncii Socialiste Ștefan Alba 
și. la fel ca el. multi alți oameni 
harnici, iscusiți, pasionați. Dacă ur
mărim puțin graficul lunar al pro
ducției noastre se poate observa o 
creștere continuă a ritmului de ex
tracție. Noi plătim acum. prin 
nerealizarea sarcinilor de plan, tribut 
unei strategii greșite existente pină 
în acest an. Ritmul lucrărilor de 
pregătire si de înaintare a fost 
aproape neglijat și astfel nu am 
putut deschide noi fronturi de lucru. 
Ceea ce am început in acest an tre
buia să facem incă de anul trecut 
sau chiar mai dinainte. Sarcinile de 
plan pe 1987. stabilit in raport cu 
cerințele economiei naționale, cu 
prevederile planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a tării 
sint in deplină concordantă cu poten
țialul tehnic si uman al minei, cu 
capacitatea creatoare a colectivului 
nostru de muncă. Tocmai de aceea, 
un obiectiv deosebit de important 
l-a constituit pentru noi realizarea 
volumului de lucrări de pregătire de 
aproape 7.5 km și a volumului de 
investiții de 2 600 metri Jiniari săpări 
și aproape 350 metri liniari betonări.

Citind cu un deosebit interes cuvin- 
tarea secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., am 
înțeles cu claritate cit de important 
este ca fiecare colectiv de mineri să 
realizeze sarcinile de plan. Vom stu
dia din nou cu specialiștii, cu șefii 
de sectoare, cu brigadierii, toate po
sibilitățile de a impulsiona ritmul

După ce. la sfirșitul semestrului I 
a.c., realizaseră o depășire la pro
ducția de lignit net de 7 164 tone, 
in trimestrul III minerii din bazinul 
carbonifer Berbești-Alunu nu nu
mai că au pierdut sporul amintit, 
dar au înregistrat și o. însemnată 
restanță. Căuzele care au determinat 
această stare de lucruri au constat 
cu precădere in nerealizarea progra-; 
miHui de descopertări și, in conse
cință. in neasigurarea fronturilor de 
exploatare la capacitățile prevăzute 
in carierele Oiteț și Cerna., Totoda
tă. s-a resimțit lipsa1 acută a unor 
piese de schimb pentru excavatoare 
și buldozere (distribuitoare și pompe 
hidraulice, seturi de motor, furtune 
de înaltă presiune etc.) la care se 
adaugă și calitatea necorespunzătoa
re a unor utilaje. Astfel, după ce a 
fost montată cu un an in urmă, in
tr-unui din abatajele minei Ber
bești I. combina CMA-4-L, fabricată 
de întreprinderea de utilaj minier 
Filipeștii de Pădure, a trebuit să fie 
scoasă din subteran datorită multi
plelor defecțiuni constructive și în
locuită cu o altă combină tip CMA- 
2-S. mai potrivită pentru condițiile 
de zăcămint din această zonă.

Realizarea producției planificate 
în cel de-al doilea semestru al anu
lui era. la rindul ei, condiționată 
de punerea în funcțiune a unor noi 
capacități. La cariera Panga. de 
exemplu. Încă de la sfirșitul lunii 
august trebuiau să lucreze atit exca
vatorul nr. 36. cit și banda transpor
toare T-30-T-43. De asemenea, in 
cealaltă mare exploatare la supra
față de la Oltețu era prevăzută ra
cordarea la circuitul productiv, in- 
cepind cu 1 octombrie, a celei de-a 
treia linii tehnologice de excavare și 
transport. Din păcate, la nici una din 
aceste capacități nu s-au respectat 
termenele programate.

— în cazul excavatorului de la 
Panga — ne spune tovarășul Ion 
Ariciu. președintele consiliului oa
menilor muncii — termenul a fost 
aminat deoarece întreprinderea „1 
Mai" Ploiești, in ciuda insistențelor 
noastre și a promisiunilor repetate 
ce le-a făcut, a tergiversat trimite
rea unei echipe specializate pentru 
executarea unor modificări la insta
lația de ungere, ca și pentru efec
tuarea probelor la inelul colector. 
Cind s-a rezolvat, in sfirșit, acest 
lucru, am intimpinat alte greutăți 
din partea întreprinderii de utilaj 
greu Giurgiu, carp nu și-a onorat 
obligația asumată de a livra tam
burul de acționare a benzii T-30. în 
cazul ' carierei Oltețu. restanțele sint 
determinate tot de deficiențe în co
laborarea cu unii furnizori. între
prinderea mecanică Timisoara, de 
pildă, nici pină in prezent nu a li
vrat grupurile de antrenare pentru 
cărucioarele de distribuție pe șenile. 
Restanțieri față de noi sint si între
prinderea de mașini și utilaje mi
niere Baia Mare și ..Automatica" 
București, care au tot aminat livra
rea unui troliu pentru instalația de 
întindere și. respectiv, dulapurile de 
automatizare. Rezolvarea acestor 
probleme a* devenit deosebit de 
stringentă dacă avem în vedere că

acum, in cel de-al IV-lea trimestru, 
sarcinile la extracția de lignit sint 
mult mai mari decit in prima parte 
a anului. în ce ne privește, am luat 
o serie de măsuri pentru grăbirea 
conturării a două panouri de exploa
tare deasupra nivelului hidrostatic, 
la minele Berbești și Alunu. crește
rea producției zilnice de cărbune in 
minele Copăceni și Cucești. precum 
și in alte sectoare, unde este posibil 
acest lucru. Totuși, livrarea urgentă 
a utilajelor restante este o condiție 
obligatorie pentru punerea in func
țiune a noilor capacități de produc
ție.

O a doua problemă de maximă 
importanță care se ridică acum 
pentru minerii din acest bazin 
carbonifer constă in sporirea can
tităților de lignit energetic li
vrat termocentralelor. Din acest 
punct de vedere, întreprinderea mi
nieră Horezu se prezintă cu o situa
ție relativ bună, avind in depozitele 
sale peste o jumătate de milion de 
tone lignit. Stocul adunat anul tre
cut și in prima parte a acestui an a 
permis livrarea zilnică, peste nivelul 
programat, a 5 090—6 000 tone, rezul
tatele fiind determinate și de asi
gurarea unor garnituri de tren .tip 
navetă, care circulă fără întrerupere 
între bazinul carbonifer Berbești- 
Alunu și termocentrale.

La adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii din luna 
august, cind s-a efectuat o judici
oasă evaluare a posibilităților, s-a 
stabilit, intre altele, atingerea unor 
niveluri zilnice de livrare de cel 
puțin 20 000 tone. Minerii dispuneau, 
după cum am precizat, de însem
nate cantități de cărbune in stoc. 
Mai mult. încă din prima parte a. 
anului, fuseseră puse in funcțiune 
o serie de obiective importante, care 
să asigure condițiile necesare pentru 
urgentarea livrărilor, printre care 
patru cintare de cite 100 tone, in 
Incintele Berbești și Alunu. linii de 
depunere a lignitului in toate depo
zitele. mai multe concasoare. ca să 
nu mai amintim de calea ferată adu
să de constructori pină in apropie
rea principalelor sectoare de exploa
tare și a gospodăriilor de cărbune. 
Cu toate acestea, producția de căr
bune expediată spre termocentrale 
n-a depășit, cu citeva excepții, me
dia zilnică de 14 000 tone.

Necesitatea imperioasă a cteșterii 
producției de cărbune și. implicit, 
sporirea vitezei de livrare spre ter
mocentrale sint două obiective esen- • 
țiale care trebuie să stea tot mai 
mult în atenția minerilor din bazi
nul carbonifer Berbești-Alunu. Ne
ajunsurile și dereglările apărute în 
acest raport pot și trebuie să' fie 
neintîrziat înlăturate, pentru ca ,cel 
puțin acum, in ultimul trimestru al 
anului, să se asigure îndeplinirea 
programului de funcționare a termo
centralelor. program la reușita că
ruia un cuvint important au de spus 
și minerii din județul Vileea.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

------------------ --------------------------------------

!n campania agricolă din toamna acestui an, unită
țile agricole din județul Ialomița se înscriu cu rezultate 
notabile pe toate fronturile bătăliei pentru recoltă. 
Aceasta este o apreciere statistică, bazată pe realiză
rile înregistrate pe ansamblul județului. Pină în seara 
zilei de 7 octombrie griul a fost semănat pe 70 la sută 
din prevederi, iar culturile de toamnă au fost strînse

Un oraș 
în „campanie"

„Sintcm un oraș indus
trial, dar cu o agricultură 
puternică. în subordinea 
noastră avem 5 unități a- 
gricole — cooperativele Cio- 
cîrlia, Urziceni și Manasia, 
I.A.S. Urziceni și între
prinderea de producere a 
legumelor Urziceni". Aceas
tă subliniere făcută de to
varășa Eugenia Coman, 
primarul orașului Urziceni, 
impune să deschidem de la 
inceput o scurtă paranteză.

Firesc, dezvoltarea pu
ternică pe care a cunos- 
cut-o in ultimii ani orașul 
Urziceni a „înghițit" o 
parte însemnată!'-din forța 
de muncă tradițională a 
unităților agricole din îm
prejurimi. De aceea, găsi
rea unor modalități adec
vate pentru asigurarea 
forței de muncă și execu
tarea la timp a tuturor lu
crărilor in unitățile agri
cole subordonate, reparti
zarea judicioasă a forțelor 
la lucrările ce nu suferă 
amînare constituie o preo
cupare permanentă a comi
tetului orășenesc de partid 
și a consiliului popular. Și 
soluția a fost găsită. Su
prafețele din unitățile a- 
gricole care nu puteau fi 
acoperite cu forță de mun
că proprie au fost luate 
pentru a fi lucrate în a- 
cord global de către oame
nii muncii de la unitățile 
economice și celelalte insti
tuții din raza orașului. 
Peste 3 000 de oameni ai 
muncii au fost angrenați 
in această acțiune incă de 
la începutul anului, lor re- 
venindu-le sarcina ca pe 
Suprafețele repartizate să 
execute toate lucrările pină 
la strinsul, transportul și 
depozitarea recoltei și eli
berarea terenului de res
turi vegetale.

— 3 000 de oameni au 
fost la începutul anului — 
precizează primărița. Acum, 
in campanie insă, sint 
peste 4 000 de oameni ai 
muncii care sprijină uni
tățile agricole la recoltare. 
Pe lingă aceștia, să nu ui
tăm elevii aflați in practi
ca agricolă — peste 5 000, 
care constituie o prezență 
activă, deosebit de utilă 
pe frontul campaniei.

Să mai adăugăm că toți 
membrii biroului comitetu
lui orășenesc de partid 
sint repartizați pe unități 
agricole, răspunzind con
cret de executarea lucrări
lor. în fiecare seară se a- 
nalizează' cum au fost rea
lizate sarcinile incredința- 
te fiecărei unități și se iau 
măsuri operative. Rezulta
tul ? Consiliul agroindus
trial Urziceni a încheiat 
primul in județ recoltarea 
sfeclei de zahăr, și la ora 
cind dăm la tipar aceste 
rinduri s-a încheiat și re
coltarea porumbului.

In centrul atenției - 
legumele

întreprinderea de produ
cere a legumelor Urziceni 
este una din unitățile mari

cultivatoare (deține aproa
pe 1 500 hectare) căreia îi 
revin sarcini deosebite in 
aprovizionarea Capitalei. 
Și la această dată, datorită 
bunei intrețineri a culturi
lor. grădinile au un rod 
bogat. Culegătorii au deci 
incă mult de lucru. Și se 
lucrează intens. La ferme
le 7 și 9, șefi de fermă 
Elena Moise și, respectiv, 
Ioan Ioan, cîmpul era plin 
de oameni. „Grăbim cule
sul roșiilor, care sint foar
te sensibile, și apoi al ră- 
dăcinoaselor și al verzei — 
ne spune tovarășul loan 
Ioan.. Nopțile trecute au 
apărut primele semne de 
brumă, ceea ce înseamnă 
că nu mai putem intirzia,

de pe suprafețe mari : 69 la sută din prevederi — ț 
rumbul, 93 la sută — soia, 96 la sută cartofii și 63 
sută — sfecla de zahăr, in consiliile aQroindustric 
Urziceni, Sinești și Condeești am surprins numeroa 
secvențe de muncă, care întăresc prin puterea faptei 
aprecierea făcută la inceput.

an dintre întreprindere și 
beneficiar, care este I.L.F. 
Militari. Practic, nu au 
existat cazuri de nepre- 
luare a legumelor stabilite 
prin graficele de recoltare.

Operativitate 
în luarea deciziilor

Unitățile din consiliul 
agroindustrial Sinești sint 
mult mai puternic angajate 
în comparație cu' anul tre
cut in executarea la termen 
a lucrărilor de sezon. Do
vadă. se apreciază că prin
cipalele lucrări se vor în
cheia cu 15—20 de zile mai 
devreme decit în anul trecut. 
„Pentru aceasta — nespu-

O ZI ÎN UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL ’ IALOMIȚA 
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Semănatul griului la C.A.P. Coșereni, județul Ialomița

mai ales cu roșiile, la care 
avem mult de adunat. Ar 
mai trebui forțe . ca să 
stringem repede toată pro
ducția". Cei 500 de lucră
tori și 1 500 de elevi care 
participă la muncă in toa
te fermele întreprinderii 
culeg zilnic cite 150—200 
tone de legume. „Totuși, 
ne preciza tovarășul Nico
lae Diculescu. inginerul- 
șef al întreprinderii, esti
măm că . mai avem de re
coltat circa 3 000 tone de 
roșii. La această lucrare 
concentrăm forțele cu prio
ritate. pentru a nu pierde 
nimic din producție". A- 
ceastă problemă a fost dis
cutată și în biroul comite
tului orășenesc de partid, 
„în scopul urgentării recol
tării roșiilor — aflăm de 
la tovarășul Nicolae Mili- 
taru. secretar cu propa
ganda al comitetului oră
șenesc de partid Urziceni, 
care răspunde de această 
unitate — s-a hotărit ca la 
I.P.L. să fie aduse forțe 
suplimentare. Zilnic vor 
participa in plus la cules 
peste 1 000 de lucrători și 
elevi". încă o dovadă a 
unui stil de muncă dina
mic. eficient, pentru rezol
varea operativă a situații
lor dintr-un loc sau altul.

Reținem ca un fapt po
zitiv. subliniat de tovară
șul Diculescu. colaborarea 
mult mai bună din acest

neau tovarășii Constantin 
Bucoveanu și Iosif Boie- 
riu, împuterniciți ai comi
tetului județean de partid 
pentru acest consiliu — 
hotăritoare este soluțio
narea operativă a proble
melor ce se ivesc. Avem 
în vedere in primul rind 
dirijarea și ' repartizarea 
forțelor necesare pe fie
care lucrare in parte, ast
fel incit să poată fi execu
tate pină la termenele sta
bilite".

Concret, despre ce este 
vorba ? S-a hotărit ca cir
ca 90 la sută din suprafața 
cu porumb să fie recoltată 
manual. Pentru aceasta, la 
culesul porumbului au 
fost concentrate principa
lele forțe — peste 1 500 de 
cooperatori , și alți locui
tori ai satelor. Pentru res
tul suprafețelor au fost 
pregătite 15 combine, care 
lucrează grupat in trei 
formații. în felul acesta 
culesul a avansat rapid in 
toate unitățile din consi
liu. „Acum. problema 
principală este să urgen
tăm recoltarea sfeclei de 
zahăr. De aceea. precizea
ză Emil Andrei, președin
tele consiliului, pe măsură 
ce culesul porumbului se 
apropie, de sfirșit, forțele 
sint dirijate la sfeclă, 
pentru a respecta întoc
mai graficele de recoltare 
și livrare".

Cu gîndul 
la noua recoltă

Peste tot in județ, for 
Însemnate sint concentra 
la semănatul griului. Per 
tru încheierea acestei lu 
crări la termenul stabili 
aflăm de la loan Avran
directorul general al direc 
ției agricole, au fost luati 
unele măsuri deosebite 
300 de tractoare lucreazi 
in schimbul doi la pregă
tirea terenului. Scopul ' 
Crearea unui front larj 
pentru a se putea lucra k 

lAȘWiVMj. cjftț'liv din zori 
și pina se , întunecă. Dai 
nu numai creșterea ritmu
lui de lucru ii 'bpCTtw 
pe . specialiști, t ' ■ rt"*

Pe Viorica Andre 
ginerul-șef al C.A.P 
șereni, am găsit-o i ' ,s 
bind sămința din br L
semănătorii. Nu-i buj ,,
mința ? — o intț T.
„Nu despre asta-i 7j
— răspunde. Aici ini *
un lot experimental. , 
colecție de 8 soiuri, s 
nate in condiții diferit 
agrofond și perioadă i 
mă. Voi obține astfel < 
despre ceea ce trebuie 
facem pentru a spori ni 
producția". Ca la Coșen. 
se procedează in toate i 
tățile agricole din jit 
Este o măsură luată! 
direcția agricolă ca spei 
liștii să-si poată imbună 
singuri tehnologiile l 
cultură în condițiile spț 
fice fiecărei unităti.

Gustul uneori an 
al... sfeclei de zah

Fabrica de zahăr < 
Urziceni a lucrat mii 
zile din această campaj 
cu întreaga capacitate, 
aceasta fiindcă s-au asia 
rat ritmic cantitățile ne<j 
sare de materie primă. T 
tuși, in unele zile cantit 
țile prelucrate au scăzut i 
jumătate din capacitati 
fabricii. Motivul ? „De ci 
va timp i’ntimpinăm grei 
tă'ti serioase in anroviziO 
narea cu sfeclă — aflăm d:» 
la Amet' Talal. directoru 
fabricii. Dacă unitățile dit 
județul Ialomița respect) 
graficele și chiar le devap 
sează. in schimb unității 
din Județele Prahova. Din 
bovita si sectorul agric 
Ilfov, care sint repartiza 
la fabrica din Urziceni. ij 
registrează serioase restal 
te față de graficele de : 
vrare stabilite. Pe dej 
parte, ritmul recoltării : 
aceste unităti este necorț 
punzător. iar pc de. a 
parte, insuficienta vagi 
nelor și a mijloacelor a( 
intirzie mult transport 
Zilnic facem interveri 
dar fără rezultatul se! 
tat“. Este o situație 
care o supunem ateii' 
factorilor in drept, intri 
sint necesare măsuri le 
ca Fabrica de zahăr 
Urziceni să lucreze 
manent cu întreaga cat 
tate..

\.
Aurel PAPAD! 
Mihai V1ȘO1U

NIMIC DIN RECOLTĂ SĂ NU SE RISIPEASCĂ
Recoltarea culturilor de toamnă este in plină desfășu

rare. Acum, forțe importante sint concentrate la cules, 
așilel incit întreaga producție, de la fiecare cultură, «ă 
fie strinsă și pusă la adăpost in timpul cel mai scurt și 
in cele mai bune condiții. In această acțiune. TOȚI OA
MENII MUNCII DIN AGRICULTURA. TOȚI LOCUI
TORII SATELOR ȘI CELELALTE CATEGORII DE CE
TĂȚENI CARE PARTICIPA LA CULES AU DATORI \ 
de Înaltă răspundere patriotica de a ma
nifesta GRIJA MAXIMA PENTRU ÎNLĂTURAREA 
CU DESAVIRȘIRE A PIERDERILOR DE PRODUCȚIE, 
SUB ORICE FORMA S-AR MANIFESTA.

Pentru aceasta este imperios necesar ca pretutindeni la 
culturile recoltate mecanizat — porumb, cartofi, sfeclă de 
zathăr — să se organizeze rectificarea după mijloacele

mecanice, ori de cile ori este nevoie, asigurinduț 
țele necesare pentru a se aduna in totalitate intre 
coltă. Totodată, produsele perisabile — legumele 
tele — trebuie preluate in același ritm cu ret 
pentru evitarea pierderilor prin deprecierea lor. ' 
menea, este nevoie ca sfecla de zahăr să fie < 
repede transportată la fabrici și baze de recepf 
fiind că orice zi de întirziere duce la diminuări 
ducției și scăderea conținutului de zahăr.

Acum nu este sarcină mai importantă pentru 
torii ogoarelor decit intensificarea puternică a r 
spre a se asigura peste iot stringereă și depozi 
timp și fără pierderi a întregii recolte, rodul ii 
un an, intr-un sens mai larg, piinea țării.

I

tavan.de
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kRTIDUL COMUNIST ROMAN 
:entru vital, forța politică conducătoare 

a societății noastre socialiste

PRACTICA STUDENȚILOR
- sinteză a activității universitare de calitate

Si practica organizării si 
■ii științifice a procesului 
mar de edificare a socialis- 
i comunismului situează la 
runte afirmarea rolului con- 
al partidului comunist, ma
ja sa tot mai puternică in 
de centru vital al întregii 

[, de forță dinamizatoare a 
or creatoare ale poporului, 
ia noastră istorie a impus 
ii incontestabil — pe care fi
ii evaluează la rang de legi
că toate transformările care 
t Ioc in viata politică, econo- 
i socială a națiunii române 
;a progresului spre socialism 
iocialism au fost si sint le- 
emijlocit de prezenta activă 
de forță motrice hotăritoare 

idului revoluționar al clasei 
oare, a Partidului Comunist 

i, care si-a asumat misiunea 
irii sociale si naționale a celor 
ncesc si a edificării unei noi 
iți — societatea socialistă și 
listă.
istă realitate fundamentală, cu 
ide determinări obiective, o 
in vedere tovarășul 

le Ceaușescu în cuvintarea 
i la cel de-al III-lea Congres 
ucatiei politice si culturii so
te, cind sublinia : „Tot ceea ce 
jalizat — răsturnarea regimului 
lezo-moșieresc, construcția so- 
mului, marile înfăptuiri în dez- 
rea generală a patriei — dato- 
existenței partidului ! Viitorul 

nii este string legat de exis- 
, și întărirea continuă a partidu- 
ea forță conducătoare a întregii 
ini !“.
eastă teză esențială a gîndirii 
ofice a secretarului general 
partidului nostru. tovarășul 

dae Ceausescu. materializată 
nplar in cimpul practicii sociale 

măsurile ferme întreprinse în 
nele două decenii în direcția in- 
rii continue a partidului, a uni- 
i si forței sale politice si orga- 
itorice. a creșterii. în noile con- 
i, a rolului său in unirea efortu- 
r creatoare ale tuturor oamenilor 
ncii. și-a găsit reflectarea in Pro- 
mul ideologic al partidului, adop- 
în 1974, program ce a devenit 

irta comuniștilor români".

ONTINUATORUL TRADIȚIILOR 
VOLUȚIONARE ALE CLASEI 
JNfTTOARE. ALE POPORULUI 
IMAN. Partidul nostru comunist 
a făcut apariția în arena vieții 
litice din România drept continua- 
r legitim, fidel, al luptei de 
acuri a poporului român pentru 
iberare socială, pentru unitate, pro- 
es social și independentă națio- 
ilă, exponent al mișcării revoluțlo- 
ire și socialiste, al clasei muncitoa- 
; și al celor mai înaintate forte po
lice ale tării. Avind rădăcini vi- 
uroase în istoria milenară a po- 
orului nostru, preluînd și dezvol- 
,nd pe un plan superior bogatele 
adiții ale mișcării muncitorești și 

oeialijSțe. din România, partidul co- 
nist a înscris pe șteagul său de 

)tă și a rhilitat cu consecventă 
atru înfăptuirea idealurilor sacre 
5 clasei muncitoare, ale tuturor 
menilor muncii — făurirea unei 

■cietăți a dreptății Si echității, fără 
mprirea omului de către om. fără 
rivilegii. o societate a demnității 
mane. In cele peste șase decenii și 
umătate ale existentei sale, pu a fost 
lici un moment important în dez
voltarea tării. în destinul poporului 
român în care partidul comunist — 
organizatorul clasei muncitoare — 
să nu fi avut un rol deosebit. 
Partidul Comunist Român s-a do
vedit a fi singura forță politică 
națională capabilă să propună tutu
ror forțelor democratice si revolu
ționare un plan strategic eficient, 
să-l elaboreze in datele sale esen
țiale și să acționeze in spiritul aces
tuia in direcția apărării și salvării 
ființei naționale a poporului.

Stau mărturie glorioasei existente 
a partidului nostru, prestigiului pe 
care l-a acumulat în lupta sa necon
tenită grevele muncitorilor — cu re
zonantă internațională — din 1929, 
apoi din 1933. marile demonstrații 
antifasciste, dintre care se detașează 
ca un punct de vîrf demonstrația de 
la 1 Mai 1939. în organizarea căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au avut un rol 
hotăritor.

Stabilind o linie programatică fer
mă de luptă, elaborind tactica de 
acțiune, partidul comunist a acțio
nat nemijlocit în acei ani grei de 
luptă ilegală pentru făurirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare si a 
unui Front Unic National, antihitle
rist al poporului român. Evenimen
tele revoluționare hotăritoare ce 
aveau să urmeze au demonstrat, prin 
forța exemplară a faptelor, că „actul 
de la 23 August 1914 nu a venit din 
cer — cum sublinia deosebit de ex
presiv tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— ci a fost rezultatul luptelor în
delungate ale poporului român, al 
faptului că partidul comunist. în 
alianță cu partidul socialist, cu cele
lalte forțe revoluționare și patrioti
ce. s-a aflat tot timpul în fruntea 
luptei de apărare a intereselor vi
tale ale întregii națiuni".

S-a ilustrat astfel capacitatea 
Partidului Comunist Român de a 
aplica în mod creator. în condițiile 
specifice României, teoria revoluțio
nară despre rolul clasei muncitoare 
si necesitatea unității ei de acțiune, 
de a strînge intr-un singur șuvoi 
toate forțele înaintate ale națiunii 
noastre in lupta pentru apărarea in
tereselor vitale ale poporului.

Rolul conducător al partidului în 
societatea românească nu este, așa
dar. efectul unor dorințe subiective, 
el are o profundă legitimitate isto
rică. ce rezidă în faptul că partidul 
a acționat si acționează ca exponent 
fidel al aspirațiilor vitale ale clasei 
muncitoare, ale întregului popor, că 
el și-a cucerit încrederea și atașa
mentul maselor populare ca rezultat 
al devotamentului si spiritului de 
jertfă cu care a slujit neîncetat. încă 
de la înființarea sa. interesele lor 
supreme.

CONDUCEREA DE CĂTRE 
PARTID — TEMELIA MARI
LOR REALIZĂRI OBȚINUTE ÎN 
ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALIS
TE. CU DEOSEBIRE ÎN „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU". O dată cu 
victoria din august 1944 s-a deschis 
o etapă nouă de luptă si acțiune 
revoluționară în viata partidului 
nostru, etapă ce a debutat prin cu
cerirea puterii politice în stat si a 
continuat apoi prin trecerea la re
voluția si la construcția socialistă.

Transformarea partidului clasei 
muncitoare în forța politică condu
cătoare a națiunii constituie cea mai 
profundă mutație în societatea noas

tră in anii revoluției și construcției 
socialiste.

Asumindu-și misiunea de supremă 
răspundere de a organiza si conduce 
opera de edificare a societății so
cialiste și comuniste in România, 
partidul s-a dovedit forța capabilă 
să elaboreze și să traducă în viată, 
in strînsă unitate cu poporul din 
rîndul căruia Sra născut si se regene
rează continuu, soluții științifice rea
liste pentru dezvoltarea economico- 
socială a patriei pe calea progresu
lui multilateral. Sub conducerea 
partidului comunist. România s-a 
transformat. în numai cîteva decenii, 
dintr-o tară cu industrie slab dez
voltată si o agricultură înapoiată in
tr-o tară industrial-agrară. cu o in
dustrie complexă, modernă și o agri
cultură socialistă în plin progres, cu 
un nivel de viață materială si spiri
tuală in continuă creștere.

în înflorirea întregii societăți so
cialiste românești, in ridicarea pe o 
treaptă nouă, superioară a rolului 
conducător al partidului, un moment 
cardinal l-a constituit Congresul al 
IX-lea al P.C.R., mareînd începutul 
unei noi epoci in dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării, o epocă de împli
niri fără precedent în întreaga exis
tență milenară a poporului român, in
disolubil legată de activitatea teore
tică și practică revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Poporul 
asociază indisolubil toate marile în
făptuiri din ultimii 22 de ani de nu
mele, gîndirea și fapta marelui om 
politic, înflăcăratului patriot și emi
nentului revoluționar, identificat din 
fragedă tinerețe cu idealurile și 
năzuințele poporului, care a avut și 
are un rol decisiv în elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului — to
varășul Nicolae Ceaușescu. In acest 
răstimp, sub impulsul gindirii și ac
țiunii secretarului general al parti
dului s-a dat un nou curs procesului 
de industrializare a țării pe baza 
elaborării unei noi concepții de acu
mulare, a încetat de a mai fi subesti
mată agricultura, acest compartiment 
fiind ridicat treptat la rangul de cea 
de-a doua ramură de bază a econo
miei naționale, s-au perfecționat și 

se perfecționează continuu relațiile 
de producție și sociale, întregul com
plex de instituții și forme supra
structurale.

In trăsăturile proprii activității 
secretarului general al partidului — 
principialitatea și intransigența re
voluționară, nesecatul dinamism și 
consecvența în promovarea noului, 
contactul strîns cu poporul, devota
mentul profund față de interesele 
vitale ale națiunii, față de cauza so- 
cialismului — și-au găsit o strălu
cită întruchipare înseși acele carac
teristici ale partidului care-i asigură 
tărie de nebiruit, înfăptuirea cu suc
ces a rolului de forță politică condu
cătoare.

CONCEPȚIA NOVATOARE A TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
PRIVIND ROLUL CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI ÎN ETAPA 
ACTUALA. Necesitatea afirmării 
tot mai puternice a partidului 
■comunist ca forță politică con
ducătoare a întregii societăți izvo
răște din specificul determinismului 
social în condițiile făuririi și dezvol
tării socialismului, din sporirea per
manentă a rolului factorului con
știent in reglarea mecanismelor de 
funcționare și dezvoltare a societății 
pe măsura adîncirii procesului revo
luționar. In condițiile dezvoltării și 
modernizării economiei naționale, ale 
cerințelor complexe pe care le ridică 
asigurarea concordantei relațiilor de 
producție cu caracterul forțelor de 
producție, a bazei tehnico-materiale 
a societății cu suprastructura, se dez
văluie din plin funcțiile noi pe care 
trebuie să și le asume azi partidul, 
noua calitate a activității pe care el 
o desfășoară. în aoest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat la 
Congresul al III-lea al oamenilor 
muncii că, departe de a se diminua 
rolul conducător al partidului, el 
trebuie să crească continuu în toate 
domeniile. Revenind asupra acestei 
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. că „fără îmbunătățirea și 
creșterea continuă a rolului condu
cător al partidului nu putem asigu
ra soluționarea în bune condiții a 
problemelor complexe care stau în 
fața societății noastre". Această ce
rință exprimă o necesitate legică, 
determinată de condițiile și particu
laritățile perioadei istorice în care 
acționează partidul nostru.

Dezvoltind o concepție profund no
vatoare despre creșterea rolului par
tidului în etapa actuală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi înțelege meni
rea sub multiple ipostaze.

întii de toate, partidul nostru co
munist își afirmă vocația de partid 
al marxismului creator. înțelegerea 
teoriei revoluționare în spiritul în 
care au conceput-o înșiși întemeieto
rii ei, ca o știință vie, care se îmbo
gățește necontenit pe baza noilor 
concluzii ale științei și practicii so
ciale. analiza profundă, pe temeiuri 
științifice a realităților interne și In
ternationale i-au dat posibilitatea 
partidului nostru să elaboreze soluții 
noi. corespunzătoare noilor realități, 
cane au deschis noi orizonturi si au 
generat ample perfecționări in viata 
economică, politică și socială, mar- 
cind totodată remarcabile contribuții 
ale partidului la îmbogățirea tezau
rului gîndirii și practicii revoluțio
nare.

Sintetizind în mod strălucit, pe 
plan teoretic, bogata experiență acu
mulată. mutațiile de ordin cantitativ 
și calitativ pe care le-a cunoscut 
partidul în procesul edificării socie
tății socialiste. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a definit partidul 
drept centrul vital al întregii națiuni, 
forța politică dinamizatoare a ener
giilor creatoare ale societății noastre 
socialiste.

Această definiție pune în evidență 
faptul că partidul nu acționează din 
afara societății, de pe poziții de co
mandă. ci dinăuntrul acesteia, ela
borind orientările generale care tra
sează calea dezvoltării viitoare îm
preună cu oamenii muncii șl impli
ci ndu-se direct in transpunerea in 

viață, alături de toți făuritorii bu
nurilor materiale și spirituale, asigu- 
rind valorificarea potențialului de 
gindire. inițiativă și acțiune al co
muniștilor, al fiecărui colectiv de 
muncă.

Numârind peste 3,6 milioane de 
membri, ceea 'ce înseamnă cuprinde
rea unei mari părți a populației in 
activitatea cea mai reprezentativă și 
mai eficientă din tara noastră, par
tidul nostru se definește astăzi 
ca un puternic partid de masă, 
cu rădăcini adinei în toate cla
sele și categoriile sociale, indiso
lubil legat de popor, de națiune, de 
societate. Aceasta conferă partidului 
posibilitatea și capacitatea de a cu
noaște in permanentă, in mod veri
dic. realitatea socială, de a acționa 
eficient, asigură întărirea unității 
dintre partid și popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat adeseori că afirmarea rolu
lui conducător al partidului depinde, 
în modul cel mai direct, de felul în 
care este conceput și realizat acest 
rol la nivelul fiecărei organizații 
componente, de răspunderea și com
petența cu care activul de bază, ca
drele do partid acționează în condu
cerea diferitelor sectoare de activi
tate. Membrii de partid din între
prinderi. instituții trebuie să se afle 
in primele rinduri ale activității 
concrete, ale muncii pentru îndepli
nirea planului, a programelor de 
dezvoltare multilaterală a tării. De 
aici decurg și formele pe care le-a 
adoptat partidul nostru privind cu
mulul de funcții de către cadrele 
conducătoare de partid în diferite 
domenii de activitate, de la nivel 
local pină la nivel central, forme 
impuse de cerințele reale, obiective 
ale îmbinării organioe a activității 
de partid, de stat si obștești.

In concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, creșterea rolului 
conducător al partidului în etapa ac
tuală trebuie să antreneze un proces 
obiectiv de lărgire a democrației 
socialiste, ceea ce-i conferă carac
terul de partid profund democratic. 
In acest scop, sub conducerea parti

dului a fost creat un sistem original 
al democrației socialiste, care cu
prinde toate organizațiile de masă 
și obștești, organele autoconduce- 
rii muncitorești, statul, organele 
cu dubla natură, de . partid și 
de stat, congresele naționale ale oa
menilor muncii din diferite domenii, 
fiecare om al muncii regăsindu-șe 
în aceste structuri si avind posibili
tatea să participe la viața1 politică, 
economică și socială a tării.

Cele peste două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea au 
întărit și mai puternic în conștiința 
poporului convingerea că Partidul 
Comunist Român este partidul în
frățirii tuturor celor ce muncesc in 
patria noastră. Măsurile inițiate în 
acest răstimp pe toate planurile 
vieții economico-sociale. avind la 
bază politica de repartizare rațională 
a forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării, au consolidat tot mai 
mult deplina egalitate în drepturi a 
tuturor cetățenilor, au creat condiții 
tot mai bune pentru ca toți să poată 
lua parte la întreaga viată politică, 
economică, socială, culturală, să-și 
pună pe deplin in valoare aptitudi
nile.

O dimensiune esențială a înfăp
tuirii rolului conducător al partidu
lui o constituie activitatea orga
nizatorică a partidului, de mobilizare 
a energiilor creatoare ale oamenilor 
muncii in vederea înfăptuirii obiec
tivelor și sarcinilor stabilite. In 
acest sens, o însemnătate deosebită 
au creșterea capacității de mobilizare 
și acțiune a organelor și organiza
țiilor de partid, conducerea și îndru
marea unitară de către acestea a 
activității statului, a organizațiilor 
de masă și obștești, elaborarea și 
înfăptuirea unitară a politicii de 
selecționare, pregătire și repartizare 
a cadrelor pentru toate domeniile de 
activitate. îmbunătățirea permanentă 
a stilului și metodelor de muncă, 
întărirea vieții interne de partid. 
Activitatea practică, organizatorică 
pentru înfăptuirea planurilor și pro
gramelor stabilite capătă, in etapa 
actuală, o însemnătate hotăritoare.

Acest aspect esențial l-a reliefat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. cînd 
s-a referit la unele aspecte concre
te din economie : „Lipsurile mani
festate reprezintă, fără îndoială, și 
lipsuri în felul în care organele și 
organizațiile noastre de partid iși în
deplinesc misiunea lor de forță poli
tică conducătoare in toate sectoarele 
de activitate". In acest cadru. în
lăturarea unei anumite rămineri 
în urmă a muncii organizato
rice, perfecționarea continuă a ac
tivității organelor și organizații
lor de partid. îmbunătățirea mo
dului în care acestea își îndeplinesc 
rolul conducător, creșterea spiritului 
revoluționar, .a responsabilității poli
tice constituie sarcini de cea mai 
mare însemnătate pentru realizarea 
prevederilor planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, a hotăririlor 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

O ETAPA DE MUNCA RODNICA, 
GENERATA DE IMPORTANTE 
EVENIMENTE POLITICE. Ori de 
cite ori s-a referit la problemele 
creșterii rolului conducător al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că acest proces se exprimă 
înainte de toate în modul concret în 
care se desfășoară activitatea fiecă
rui comitet de partid, a fiecărei or
ganizații. a fiecărui membru al 
partidului. „Trebuie să se înțeleagă 
bine — preciza to varășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara comu
nă a Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
din iunie a.c. — că activitatea de 
partid se apreciază nu după ședințe 
și declarații, ci după felul cum mem
brii de partid, organizațiile, organele 
de partid își îndeplinesc răspunderile 
în înfăptuirea planurilor de dezvol
tare economico-socială, de dezvoltare 
generală a patriei, după felul in 
care întăresc continuu legătura cu 

masele populare, cu poporul, asigură 
unirea tuturor forțelor, a intregii 
națiuni intr-o direcție unică, a în
făptuirii planurilor de dezvoltare, de 
ridicare a patriei noastre pe noi 
culmi de progres si civilizație".

In această perioadă, premergătoare 
Conferinței Naționale a partidului și 
aniversării a 40 de ani de la procla
marea Republicii — evenimente po
litice de mare importanță în viața 
poporului român — în centrul preo
cupărilor organelor si organizațiilor 
de partid, ale tuturor oamenilor 
muncii trebuie să se afle îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce decurg 
din planurile de producție. In acest 
sens, secretarul general al partidu
lui a indicat la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. domeniile și proble
mele in care trebuie acționat cu 
prioritate de către fiecare organiza
ție de partid.

In unitățile industriale aceste sar
cini privesc realizarea exemplară a 
prevederilor planului producției fi
zice la parametri calitativi supe
riori. cu deosebire a producției pen
tru export, folosirea intensivă a 
capacităților de producție și a timpu
lui de muncă, utilizarea cu producti
vitate superioară a forței de mun
că. valorificarea superioară a ener
giei și materiilor prime.

La recenta plenară a C.C. al P.C.R.. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
necesitatea unor eforturi sporite cu 
deosebire in ce privește realizarea 
prevederilor planului în industria mi
nieră. petrolieră, in domeniile petro
chimiei, metalurgiei, cit și în cele
lalte ramuri producătoare de mate
riale de bază pentru economia na
țională. Responsabilități deosebite 
revin organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile energetice, sec
tor în care — sublinia la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —. se manifestă 
grave neajunsuri în înfăptuirea sar
cinilor de plan, a programelor spe
ciale privind reparațiile și punerea 
in funcțiune a capacităților energe
tice.

In agricultură, creșterea rolului 
conducător ăl partidului impune an
gajarea fiecărui comunist în efortul 
pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare, a cărei esență se concreti
zează în obținerea unor producții 
agricole mari, sigure și stabile. Pen
tru atingerea acestui tel esențial 
trebuie desfășurată o muncă asiduă 
în ce privește executarea ireproșa
bilă a tuturor lucrărilor agricole, 
întreținerii în cele mai bune condiții 
a animalelor, promovarea celor mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
știîntifice în toate domeniile produc
ției agricole, extinderii noilor valori 
ale societății noastre în organizarea 
și retribuirea muncii.

Responsabilități deosebite revin în 
momentul actual organizațiilor de 
partid în ce privește realizarea pla
nului de investiții, dar nu valoric, 
ci prin darea in folosință la timp 
a noilor capacități dc producție.

Rezultatele concrete obținute în 
producție, ca urmare a unei munci 
tenace, de calitate, a unui spirit spo
rit ele responsabilitate constituie in 
această perioadă etalonul gradului in 
care comuniștii, organizația de partid 
in ansamblul său iși exercită prero
gativele actului de conducere.

in spiritul cerințelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul analizelor privind modul in 
care se înfăptuiesc hotăririle Con
gresului al XHI-lea și sarcinile de 
plan pe acest an. responsabilități în
semnate revin organelor și organi
zațiilor pe linia aplicării neabătute a 
noului mecanism economico-finan- 
clar, funcționării, in cele mai bune 
condiții a organismelor autocondu- 
cerii și autogestiunii, intăririi răs
punderii. ordinii și disciplinei in 
toate colectivele de muncă, lichi
dării grabnice a stărilor de lucruri 
negative care se mai manifestă in
tr-un domeniu sau altul.

„Problemele noi, complexe care se 
pun în fața noastră, sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. — cer un 
spirit nou de muncă, un spirit de 
disciplină și dc ordine, o mare răs
pundere revoluționară pentru a pu
tea să asigurăm mersul ferm înainte 
spre comunism, întărirea continuă a 
patriei, a independenței și suvera
nității sale".

Această cerință, formulată de se
cretarul general al partidului, im
pune creșterea răspunderii . cadrelor 
de conducere, a tuturor celor înves
tiți cu responsabilități în funcționa
rea mecanismului economiei națio
nale. indiferent de locul pe care 
îl ocupă în structura acestuia, fie
care fiind direct răspunzător in fața 
societății de modul in care își în
deplinește atribuțiile. Devotamen
tul. capacitatea de acțiune a fiecă
rui cadru de conducere se verifică 
numai prin rezultatele obținute, prin 
modul în care acționează pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan, a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a țării. în această perspecti
vă, organele și organizațiile de partid 
trebuie să manifeste înaltă exigen
ță față de toți membrii de partid. 
analizîndu-Ie sistematic activitatea, 
pentru a determina o perfecționare 
radicală a stilului l«r de muncă, 
permanenta simbioză între răspun
derea personală și răspunderea 
colectivă.

Activitatea pentru realizarea pla
nului de dezvoltare economico-so
cială trebuie să se îmbine cu munca 
politico-educativă de formare a omu
lui nou. Educarea prin muncă și 
pentru muncă, educarea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii în 
spiritul patriotismului socialist, re
voluționar. dezvoltarea încrederii în 
forțele proprii, combaterea fermă a 
concepțiilor burgheze, retrograde, a 
misticismului, obscurantismului, na
ționalismului și șovinismului, edu
carea oamenilor muncii in spiritul 
idealurilor de pace, dezarmare și 
solidaritate internațională, al princi
piilor politicii externe a României 
socialiste constituie 6areini prioritare 
în activitatea politico-ideologică a 
organelor și organizațiilor de partid.

Intensificarea preocupărilor tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid pentru creșterea calității și 
eficientei activității politico-organi- 
zatorice și educative. îmbunătățirea 
întregii munci de partid în vederea 
întimpinării Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării a patru 
decenii de la proclamarea Republicii 
cu noi realizări în toate domeniile, 
cu înfăptuirea exemplară a sarci
nilor economice ale acestui an vor 
contribui ța ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte de progres și civiliza
ție, la creșterea prestigiului și rolu
lui partidului de centru vital al în
tregii națiuni.

Ioan ERHAN

Oricine a urmărit cu atenție de-a 
lungul anilor evoluția practicii stu
denților nu poate să nu observe atît 
substanțialele prefaceri inregistrate 
pe linia legării invățămintului supe
rior de viață, cît și marile resurse de 
perfecționare universitară apărute de 
aici, între timp, acestea din urmă ac- 
ționînd și sub înfățișarea unor im
perative de stringentă actualitate. 
Cu aproape un deceniu în urmă, nu 
puține dintre activitățile practice 
ale studenților agronomi, bunăoară, 
aveau adeseori un caracter frag
mentar, in raport fie de ansamblul 
pregătirii universitare, fie de pro
gramul unei zile. Studenții veneau 
și plecau de pe teren intr-un du-te- 
vino necontenit, nu'numai obositor, 
ci și infructuos. Din această cauză, 
dar și din altele, capacitatea de 
gindire și de creație specifică tineri
lor viitori specialiști se risipea, cel 
puțin parțial, in acțiuni de simula
re a îmbunătățirilor științifice si 
tehnice, iar calitatea și eficienta eco
nomică a recoltelor se resimțeau de 
pe urma unui sistem de practică ce 
consuma uneori aproape lot atît cit 
producea. Dar chiar și in aceste con
diții. ideile noi, valoroase nu lip
seau. iar elaborarea lor în soluții 
agrotehnice riguros articulate era. ca 
și astăzi, un dat comun proiectelor 
studențești de diplomă, numai că 
drumul lor spre obținerea și gene
ralizarea recoltelor bogate înregis
tra praguri adeseori de netrecut. Re
trospectiva lucrărilor de diplomă, 
ființînd astăzi in fiecare institut a- 
gronomic, atestă deopotrivă capa
citatea școlii superioare românești de 
a devansa prezentul social-econo
mic, cum și necesitatea de a folosi 
tot mai mult această capacitate ca 
sursă inepuizabilă de perfecționare.

Premisa fundamentală a schimbă
rii, care favorizează necontenita îm
bogățire calitativă a practicii stu
denților agronomi, a apărut cind. la 
inițiativa secretarului genera] al 
partidului, institutele agronomice au 
fost dotate cu stațiuni didactico-ex
perimentale. Ca unități complexe, cu 
o înaltă înzestrare științifico-tehnică 
și cu o diversitate tematică, stațiu
nile didactice experimentale Îngă
duie astăzi ca practica studenților 
să dobindească mai intîi un caracter 
unitar, continuu. Studenții nu mai 
sint obligați să vină la practică și să 
plece zilnic (iar uneori chiar de 
două ori pe zi), ci. grație dotărilor 
complexe de care beneficiază astăzi 
fiece stațiune didactică, ei vin și ră- 
min aici pe toată durata mai mul
tor săptămîni de practică. în plus, 
caracterul de unitate-etalon ce li se 
atribuie, firesc, acestor stațiuni de
termină ca practica studenților să se 
desfășoare în condiții identice sau 
foarte apropiate de cele ale unită
ților productive din întreaga țară, 
așadar pe baza unor planuri concre
te de producție și de cercetare, cu 
indicatori riguroși de eficientă eco
nomică. La rîndul ei, această din 
urmă însușire, exercitată în condi
țiile cînd stațiunile didactice expe
rimentale beneficiază de sectoare 
agricole, horticole, zootehnico-vete
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Puterea exemplului personal
In fiecare dimineață,

din toamnă, cind 
frunzele prind aripi 

galbene, roșii. ruginii și
pină în vara următoare, 
cam pe vremea sînziene- 
lor, ne pregătim copiii și-i 
trimitem la școală, să nu 
întîrzie cînd sună clopoțe
lul și intră în clasă tova
rășul profesor sau tovarășa 
învățătoare cu catalogul 
sub braț. Pe elevii în drum 
spre școală îi recunoști nu 
numai după uniformă, ma
tricolă, ghiozdan, nu nu
mai după vîrsta consacrată 
prin tradiție acumulării de 
cunoștințe, ci mai ales 
după o anumită concentra
re. seriozitate, importanță 
ce și-o acordă și pretind a 
le fi confirmată de către 
cei din jur. „Eu merg la 
școală", pare a spune prin 
întreaga sa ținută orice e- 
lev, mare sau mic. astăzi 
am materii multe și grele, 
poate mă ascultă la mate
matică, n-am notă ia ro
mână. mi-am făcut com
punerea. oare o să-i pla
că și tovarășului/tovarășei 
profesoare ?“ Da. pe copiii 
în drum spre școală nu-i 
deloc greu să-i definești 
dintr-o privire... Dar pe 
dascălii lor, pe cei ce 
și-au consacrat viața no
bilei misiuni de a le mo
dela mintea și sufletul cum 
să-i recunoști dintr-o mul
țime de adulți ? Ei doar nu 
poartă matricolă sau uni
formă. Și totuși... dacă în- 
dferci, in nouă cazuri din 
zece reușești. Pentru că 
ei, dascălii — învățători 
sau profesori — au la rin- 
du-Ie o anumită ținută, o 
vorbire limpede și clară pe 
care le-o conferă de la în
ceput conștiința că sînt ur
măriți și ascultați. Și apei 
ei privesc pe contempora
nii lor mai tineri ca pe 
niște posibili (actuali sau 
foști) elevi.

Aceste gînduri ne-au în
cercat într-o zi de vacanță 
la munte cînd. întrebîn- 
du-le pe gazdele noastre 
din Valea Urdii, dar și pe 
alți săteni întîlniți în cale 
păscînd vitele, cosind ota

rinare și de îmbunătățiri funciare, 
îngăduie ca programul de practică 
studențească să dobindească mult 
doritul caracter de sinteză a întregii 
pregătiri universitare.

Spre exemplificare, să luăm S.D.E. 
Belciugatele, aparținînd Institutului 
agronomic „N. Bălcescu" din Bucu
rești : beneficiind de circa 3 600 ha, 
aici funcționează cinci ferme agri
cole, horticole și zootehnico-veteri- 
nare ca tot atitea laboratoare com
plexe unde studenții, .sub îndruma
rea permanentă a cadrelor didactic», 
desfășoară o intensă activitate prac
tică, de cercetare și de învățămint. 
Dotările remarcabile de care se 
bucură stațiunea, nivelul tehnic și 
diversitatea lor (inclusiv cămine 
spațioase, cantină modernă, săli do 
studiu ș.a.) îngăduie ca studenții să 
parcurgă aici, după un program bine 
chibzuit, întreaga gamă de lucrări 
specifice viitoarei lor profesiuni. 
Dar nu numai să parcurgă. Ei de 
fapt înfăptuiesc, încă de pe acum, 
lucrări adeseori de o înaltă calitate, 
fie că acestea se situează pe tarla
lele fermelor, in grajdurile și labo
ratoarele sanitar-veterinare, pe plat
formele dc furaje și silozuri, in ate
lierul pentru intreținerea și repara
rea mașinilor agricole ș.am.d. Dc 
aceea nî s-a părut cit se poate de 
firesc ca în ziua anchetei noastre la 
S.D.E. Belciugatele, atit cadrele di
dactice universitare, cit și studenții 
cu care am discutat să-și concentre
ze referirile cu deosebire asupra 
unor realizări remarcabile. Dintre a- 
cestea consemnăm doar faptul că 
unele dintre soiurile de plante și ra
sele do animale existente aici, ca de 
altminteri și în multe zone din țară, 
sint rodul cercetărilor efectuate in. 
ultimii ani de cadre didactice și stu- 
denți pe terenurile experimentale 
avind semnificația unor vaste labo
ratoare. Numai între anii 1981—1987, 
stațiunea didactică experimentală a 
produs 71 242 tone de sămință su
perioară cu care au fost insămînța- 
to 700 000 hectare de culturi agrico
le din zona de sud și de răsărit a 
țării. Titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare", primit de S.D.E. 
Belciugatele pentru recoltele de 
floarea-soarelui evidențiază și el un 
potențial de creație in continuă dez
voltare.

Dar din acest punct al discuției 
apare o problemă, nici vorbă de la 
sine înțeleasă, dar, după cit se pare, 
nu atit ție ușor soluționabilă : din 
moment co fiecare operație zilnică 
din programul studențesc de practi
că se răsfrînge nemijlocit asupra 
calității uneia sau alteia diptre lu
crările efectuate care, prin rezultate
le lor, influențează, cum am văzut, 
o bună parte din producția agricolă 
a țării, rezultă că o asemenea ope
rație trebuie să aibă la bază o pri
cepere exemplară, o autoritate de 
specialist. Ceea ce înseamnă că pre
gătirea generală și de specialitate a 
tuturor studenților practicanți tre
buie să fie ireproșabilă. Iar o pre
gătire de acest gen solicită necon
tenit adîncirea și mai buna sistema
tizare a studiului universitar, neîn

va sau strîngînd fînul, cum 
putem ajunge în Ciocanii 
— sat aparținător ca și cel 
amintit mai înainte comu
nei argeșene Dimbovicioa- 
ra — toți ne-au răspuns : 
„Mergeți pe cărarea tova
rășului învățător, urmați 
poteca și ajungeți direct 
la școala din Ciocanu". Și 
am coborît prin pădure 
pină la un pîrîiaș și-am 
urcat cu greu muntele Vă- 
tarnița pînă aproape de 
creastă și de aici am zărit 
prima dată cîteva case din 
satul de care ne despărțea 
o pădure de titiriș — așa 
numesc localnicii fagii ti
neri. apa, o vale și încă un 
deal. Pasului nostru de o- 
rășeni i-au trebuit vreo 
două ore bune să ajungă 
în această primă așezare 
omenească zărită spre mia
zăzi pe creasta Pietrei 
Craiului.

Era vară, era cald, păsă
rile și greierii ne ritmau 
mersul pe pajiști, fluturii 
înfloreau cu zborul lor ver
dele otavei. Dar cine era 
cel care a dat numele a- 
cestei cărări aveam să a- 
flăm mai tîrziu.

învățătorul Ion Pitea, de 
fel din Dimbovicioara, a 
fost numit începînd cu 
anul 1968 la școala prima
ră din Ciocanu. (Intre cele 
două localități există un 
drum de care). Din anul 
1974 cînd s-a căsătorit și 
și-a construit o casă în 
preajma bunicilor săi din 
Valea Urdii a început să 
bată acea potecă spre școa
la din Ciocanu. (Ocolind 
prin serpentine, pe șosea 
distanța este de circa 20 
km). „Iarna nu circulă ni
meni — ne mărturisea în
vățătorul Ion Pitea. Eu 
îmi fac potecă la dus. iar 
la întoarcere o găsesc as
tupată de viscol și trebuie 
să-nfrîng nămeții ca să a- 
jung acasă. La școală a- 
jung cu plăcere pentru că 
mă așteaptă copiii și e- 
xemplul personal în activi
tatea noastră e hotăritor". 
Și mai e ceva. Școala pri
mară din Ciocanu. ca și 
cele din alte așezări mon
tane, are un specific deo

sebit : lucrul simultan cu 
toate clasele. ..De fapt, 
ne-a lămurit interlocutorul 
nostru, clasele I și a IlI-a 
vin la 8 și pleacă ia 12. iar 
a Il-a și a IV-a au pro
gram între 10 și 14. deci 
numai în intervalul 10—12 
lucrez cu toate clasele". Și 
aceasta fără a se diminua 
nici programa analitică, 
nici calitatea predării. Care 
sint satisfacțiile învățăto
rului Ion Pitea in cel de-al 
20-lea an pe care-1 petre
ce ca unic Cadru didactic 
din acest sat de munte ?

— Satisfacții sînt multe ! 
Elevii mei au fost și sint 
pregătiți pentru viață, sint 
pregătiți prin muncă și 
pentru muncă. Ei își con
tinuă ciclul gimnazial la 
școala din Dimbovicioara, 
unii dintre ei sînt absol
venți ai școlilor profesio
nale. ai liceelor de specia
litate, ai facultăților, alții 
au rămas în sat avind oca
zia ca la școală să revină 
și copiii elevilor mei din 
primele serii.

— Pentru că vorbeam de 
cărarea pe care ați tăiat-o 
aproape două decenii spre 
această școală, care ar fi, 
metaforic vorbind, cărarea 
pe care ați vrut s-o hotă- 
riți în sufletele copiilor, 
lucrurile cele mai impor
tante pe care trebuie să și 
le însușească de la dum
neavoastră, unicul lor în
vățător ?

— In sufletul copiilor am 
căutat să sădesc dra
gostea față de patrie, de 
partid, de conducătorul 
nostru iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dorința 
de a cunoaște trecutul 
glorios al poporului, de a 
aprecia ‘frumusețile natu
rii. Aici, în zona noastră, 
sînt numeroase monumen
te ale naturii, cum ar fi 
garofița Pietrei Craiului, 
capra neagră, vulturul ple
șuv, peștera Dimbovicioa
ra. De fiecare dată : la ca
tedră. în activitățile extra - 
școlare. în acțiunile gospo
dărești doresc să imprim 
în sufletele copiilor dorin
ța de a munci, de a învăța, 
de a respecta pe cei din

cetata creștere valorică a acestuia 
mai cu seamă sub raport prospectiv, 
anticipativ. Cu atit mai mult cp cit 
un actual student practicant va or
ganiza, va conduce procese agro
tehnice pină prin anul 2025.

Rectoratul și decanatele facultăților 
cu profil agronomic au permanent în 
vedere un asemenea obiectiv. Așa se 
face că la institutul agronomic bucu- 
reștean sint folosite pe larg in 
procesul de învățămint tehnicile nu
cleare, microscopia electronică, pe
dologia ameliorativă, cuceririle ge
neticii și statisticii biologice etc., cu 
răsfringeri binefăcătoare inclusiv a- 
supra creșterii eficienței practicii 
studenților. începqnd din această 
toamnă, în planurile de studiu au 
fost introduse cursuri de programa
re, știut fiind și faptul că tot mai 
multe dintre unitățile agricole utili
zează frecvent calculatorul electro
nic. Sensul modernizării este, deci, 
cel firesc, dar ritmul acesteia încă 
mai poate l'i impulsionat din mo
ment ce un calcul pe care l-am efec
tuat la stațiunea didactică experi
mentală Belciugatele. împreună eu 
pi-of. univ. dr. ing. Costică Bărbu- 
leșcu, prorector al institutului, st 
șef de lucrări dr. ing. Ion Alecu, 
responsabilul Centrului de practică 
din stațiune, arată că deocamdată 
fiecare student lucrează (cînd lucrea
ză 1) intr-un an un timp insignifiant 
cu calculatorul electronic. Deși pre
zența calculatorului, cum opina și e- 
conomistul Constantin Ionel, contabil- 
șef al S.D.E.. devine tot mai nece
sară, îndeosebi aici, în această uni
tate-etalon de învățămint. de pro
ducție și cercetare, așa cum el ciș- 
tigă tot mai mult teren în unitățile 
unde studenții vor lucra după ab
solvire.

Și încă un fapt care reclamă un 
ritm mai înalt de modernizare : de 
mai mulți ani. în pavilionul adminis
trativ al S.D.E. este expus planul în
tregii stațiuni în care figurează și o 
bibliotecă. Are numărul de ordine 
50 și se integrează armonios între 
pavilionul administrativ și parcul 
de alături. Deși amenajarea ei este 
prevăzută de mai mulți ani. deși 
este dorită de toată lumea, dar mai 
cu seamă de studenții care rămîn in 
stațiune pe întreaga durată a prac
ticii de mai multe săptămîni — timp 
in care nu este de crezut că n-ar 
trebui să lucreze măcar o oră pe zi 
și în bibliotecă — amenajarea alces- 
tui instrument esențial pentru ca ac
tivitatea studentului agronom să nu 
se reducă nicicind la o fază rutinie
ră, minor experimentală se lasă încă 
așteptată.

Un argument mai mult, am zice, 
ca eforturile de modernizare să se 
răsfrîngă armonios asupra tuturor 
componentelor muncii universitare, 
iar eficiența socială a acesteia să fie 
proiectată și asigurată pentru în
treaga durată de acțiune a absol
venților ca specialiști de înaltă com
petență.

Mihai IORDANESCU

jur, de a aduna în mintea 
lor tot ce le trebuie in 
viața de zi cu zi.

Reamintindu-mi itinera
rul atît de obositor, deși 
minunat ca peisaj pe 
care-1 străbătusem, i-am 
adresat învățătorului și o 
întrebare ..capcană" :

— Ați fi putut — avind 
locuința pe o șosea națio
nală. străbătută de autobu
ze care leagă Cimpulungul 
de Rișnov și Brașov — să 
vă schimbați profesia și săi 
munciți intr-un domeniu 
oarecare ?

— Chiar dacă sînt condi
ții grele de deplasare și de 
lucru simultan cu mai 
multe clase, meseria pe 
care mi-am ales-o de pe 
la 11—12 ani nu mi-o pot 
schimba. Pentru mine e 
meseria cea mai frumoasă. 
De aceea nu m-am dat 
înapoi în fața greutăților 
și am căutat să le înving 
pentru că acolo, la școală, 
te așteaptă cineva și â.cel 
„cineva" sînt copiii care ne 

sînt încredințați, și această 
sarcină nu-i prea ușoară. 
Sufletul, copilului trebuie 
modelat și trebuie dus spre 
realizarea unor succese în 
viață.

în fiecare dimineață, not, 
părinții sau bunicii, îi pre
gătim pe cei mici pentru 
școală, îi ajutăm să treacă 
strada, îi urmărim din 
ochi pînă se pierd în mul
țimea de uniforme, șepci, 
funde, ghiozdane. Căci ori
unde s-ar afla — pe as
faltul cvartalelor noi sau 
în creierii munților. In 
școli cu 32 de săli de clasă, 
laboratoare moderne sau 
cu o singură încăpere, 
cancelarie, clasă-laborator 
— clinchetul clopoțelului 
precede acea întilnire mi
raculoasă dintre trecut șl 
viitor pe care o reprezintă 
școala. Iar slujitorii săi 
devotați se pregătesc cu a- 
celeași eforturi. temeini
cie, cu aceleași emoții ca 
această întilnire să-și atin
gă țelul : calificarea omu
lui nou. făuritorul chipului 
de mîine al patriei.

Octavia TREISTAR

Casa.de
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CONSTANTA : „Faleza 
nord" — un nou 

ansamblu arhitectonic
Zilele acestea, pe faleza de nord 

a orașului Constanta au fost fina
lizate primele patru blocuri de lo
cuințe din tronsonul situat în drep
tul plajei ..Modern", început de 
constructori în această vară. In a- 
celași timp, alte formații de con
structori înaintează pe șantierul 
noului ansamblu în zona din apro
pierea stațiunii Mamaia. în felul 
acesta, pînă in prezent, în noul 
ansamblu au fost construite 4 000 
de apartamente. în blocuri cu o 
înălțime variabilă intre 4 și 10 ni
veluri, cu o linie arhitectonică ori
ginală și un grad sporit de confort. 
Concomitent. în această zonă a fost 
extinsă rețeaua de apă potabilă cu 
6 km și cea de canalizare, s-au 
construit străzi noi, o școală, o cre- 
șă. două mari complexe comerciale, 
numeroase unități prestatoare de 
servicii și s-au amenajat spații 
verzi, unde au fost plantați mii de 
arbori și arbuști ornamentali. 
(George Mihăescu).

MUREȘ : Venituri mari 
din industria mică

Acționînd stăruitor pentru înde
plinirea exemplară a prevederilor 
programelor de autogestiune eco- 
nomico-financiară și autofinanțare, 
consiliile populare comunale din 
județul Mureș au obținut rezultate 
bune în extinderea și diversificarea 
industriei mid și a prestărilor de 
servicii. Rod al acestor preocupări, 
în majoritatea comunelor au fost 
înființate unități economice, nu
mărul secțiilor cu activități de pro
ducție și prestări servicii ajungind 
în prezent la aproape 200. Numai 
in ultima perioadă au fost orga
nizate 73 gospodării anexă cu a- 
proape 10 090 oi și tineret ovin. 17 
brutării. 7 ateliere de prelucrat ma
teriale recuperabile. 20 unități de 
prestări în construcții, precum și 
ateliere de lăcătușerie. cojocărie, 
lemnărie etc., care urmează să rea
lizeze pînă Ia finele acestui an o 
producție in valoare de peste 45 
milioane lei. De remarcat că în 
perioada următoare vor mai fi în
ființate alte 60 activități de indus

trie mică și servicii i pentru popu
lație. Totodată, se acționează in 
vederea organizării unor unități de 
timplărie. cărămidărie. tăbăcărie 
și vopsitorie lină. In această acțiu
ne, cele mai bune rezultate le-au 
obținut consiliile populare Iernut, 
Bogata, Ghindari, Gornești, Mica, 
Bahnea, Batoș șl Singeorgiu de 
Mureș. (Gheorghe Giurgiu).

T1RGU SECUIESC :
Realizări ale forestierilor
Printr-o activitate susținută, co

lectivul de muncă de la întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport din orașul Tîrgu Secuiesc 
a încheiat și luna septembrie cu 
importante rezultate în muncă. 
Astfel, planul la cherestea de răși- 
noase a fost realizat în proporție 
de 111.5 la sută. De menționat că 
rezultate meritorii a obținut unita
tea amintită.- și în activitatea de 
export, unde planul față de con
tracte a fost depășit. Concomitent, 
s-a realizat o reducere a cheltuie
lilor materiale la 1 000 lei produc
ție marfă. (Constantin Timaru).

BACĂU : Lucrări 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
în municipiul Gheorghe, Gheor- 

ghiu-Dej se desfășoară o rodnică 
activitate de gospodărire și înfru
musețare. de creare a unor condi
ții tot mai bune de muncă și viață 
pentru locuitorii orașului. Datorită 
participării entuziaste a cetățeni
lor la munca de pe șantierele con
strucției de locuințe și la alte 
obiective edilitare. în perioada care 
a trecut din acest an au fost exe
cutate lucrări in valoare de 75 mi
lioane lei. cu circa 15 milioane lei 
mai mult decît a fost prevăzut. 
Acest important volum de lucrări 
se regăsește în amenajarea trasee
lor turistice care duc spre stațiu
nea balneoclimaterică Slănic Mol
dova’ și popasul turistic Poiana 
Sărată de pe Valea Oituzului. plan
tarea a 15 000 pomi și arbuști or
namentali si a circa două milioane 
flori, repararea a 7 000 mp trotua
re și 24 poduri și podețe, amena
jarea și întreținerea spațiilor verzi 
etc. îrj prezent, un mare număr de

cetățeni. în frunte cu deputății 
lor. lucrează la modernizarea pie
ței civice din zona casei de cul
tură. finalizarea parcului de agre
ment „Trotuș". amenajarea locuri
lor de joacă din noile ansambluri 
de locuințe Mărășești și Libertă
ții, precum și la alte obiective ce 
vor fi date în folosință pînă la 
finele acestui an. (Gheorghe Baltă).

SATU MARE : 
Pajiști roditoare 

pe terenuri nisipoase
Printr-un amplu complex de lu

crări realizate de întreprinderea de 
îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor Satu Mare au fost amena
jate și date în folosință coopera
tivelor agricole Sanislău si Pișcolt 
primele 700 hectare de pajiști cul
tivate pe nisipurile din zona Ca- 
reiului. Aceasta deschide aici. în 
județul Satu Mare. perspectiva 
transformării în pajiști cultivate 
intensiv a unei suprafețe de tfel 
puțin 3 000 hectare pe așa-numitele 
..nisipuri zburătoare" cane ocupă 
mari întinderi în această zonă. 
Prin lucrări mecanizate, conjugate 
cu eforturile cooperatorilor, pe ni
sipurile neameliorate s-au făcut 
nivelări, modelări, desecări, cură
țiri. fertilizări cu îngrășăminte chi
mice și naturale. însămîntări și 
supraînsămînțări cu graminee. re
zistente la secetă. Rezultatul 7 
Chiar în acest prim an. producția 
de masă verde a crescut de la 2 
tone cit se obținea pe nisipurile 
neameliorate, la 15 tone la hectar 
și va depăși anul viitor 20 tone. 
(Octav Grumeza).

HAȚEG : Noi spații 
comerciale

Pe noul și modernul bulevard 
Tudor Vladimirescu din orașul 
Hațeg, constructorii au predat oa
menilor muncii numeroase blocuri 
de locuințe, la parterul cărora au 
fost amenajate un mare număr de 
magazine bine aprovizionate. După 
darea în folosință a magazinelor 
de încălțăminte, metalo-chimice si 
altele. în aceste zile ș-au dat în 
folosință noi spații comerciale, do
tate cu mobilier modern, funcțio
nal. (Sabin Cerbii).

GORJ : Valorificarea 
frucielor de pădure

Preocupindu-se de valorificarea 
resurselor locale, lucrătorii din re
țeaua cooperatistă a județului Gorj 
— fruntași în întrecerea socialistă 
pe tară — desfășoară in această, 
perioadă susținute acțiuni pentru' 
recoltarea, conservarea și indus
trializarea unor cantități sporite de 
fructe de pădure. Pînă în prezent 
au fost conservate și trimise bene
ficiarilor 15 tone' zmeură, 18 tone 
mure. 15 tone coacăze și alte im
portante cantități de ciuperci usca
te și afine. în aceste zile se des
fășoară cu bune rezultate acțiunea 
de recoltare a castanelor comesti
bile. în rindul celor mai buni gos
podari se situează lucrătorii coope
rativelor de producție., achiziții și 
desfacere a mărfurilor din Novaci, 
Padeș. Polovraci. Bumbești-Pitic, 
Roșia de Amaradia și Alimpești. 
(Dumitru Prună).

CUGIR : Obiective 
edilitar-gospodărești

Orașul Cugir, puternic centru 
muncitoresc al constructorilor de 
mașini. întinerește continuu prin 
grija edililor și a locuitorilor săi. 
pricepuți și harnici gospodari. Nu
meroși cetățeni ai orașului parti
cipă zilnic la finalizarea unor im
portante obiective pe care s-au 
ang<dat să le dea în folosință în 
scurt timp. Peste citeva zile va fi 
inaugurată „Casa căsătoriilor", 
realizată în întregime cu contribu
ția cetățenilor. îndeosebi a tineri
lor. în stadiu avansat sînt lucrările 
de execuție la dispensarul stoma
tologic. care dispune de 12 cabi
nete. si la noul stadion al clubului 
„Metalurgistul", cu o capacitate de 
12 000 de locuri. Au fost moderni
zate străzi, la care s-a utilizat si 
piatră de riu adunată de cetățeni, 
au fost amenajate 5 noi locuri de 
joacă pentru eonii si zone verzi, cu 
o suprafață de 5 000 mp din Micro- 
raionul 7. unul dintre cele mai noi 
cartiere ale orașului. Cetățenii au 
participat, de asemenea, la moder
nizarea incintelor căminelor de co
pii. Valoarea lucrărilor edilitar- 
gospodărești executate în acest an 
cu sprijinul cetățenilor se apropie 
de 40 .milioane lei. (Ștefan Dinică).

Tradițională 
manifestare 

artistică
Ieri, 8 octombrie, la Filarmonica 

din Satu Mare a debutat cea de-a 
U-a ediție a tradiționalei manifestări 
artistice „Zilele* muzicale sătmărene" 
(8—15 octombrie). înscrisă pe agenda 
Festivalului național „Cintarea 
României". în concertul inaugural, 
orchestra Filarmonicii sătmărene, di
rijată de cunoscutul și apreciatul 
dirijor Leonid Nikolaev (U.R.S.S.) 
și avînd ca solistă pe violo
nista Cristina Angelescu. a prezen
tat un program cuprinzînd lucrări de 
N. Rimski Korsakov și J. Brahms. 
De-a lungul săptăminii muzicale săt
mărene vor mai fi prezentate con- 
oerte cu lucrări din repertoriul mu
zicii românești si universale, cu con
cursul unor cunoscuți dirijori și so
liști din tară, al orchestrei de ca
meră a Filarmonicii din localitate, al 
formației de muzică veche „Colle
gium" din Cărei, un concert coral. 
„Odă -patriei", susținut de corurile 
întreprinderii de utilaj minier. în
treprinderii de piese de schimb Si 
utilaje pentru industria chimică, în
treprinderii textile „Ardeleana". în
treprinderii „Tricotex" și sindicatu- 
lui-invătămînt din municipiul Satu 
Mare, cu participarea unor actori ai 
Teatrului de Nord, recitaluri de 
pian, un concert de jaz cu repre
zentanți de frunte ai genului, spec
tacolul „Lacul lebedelor". în inter
pretarea ansamblului de balet al 
Operei Române din Cluj-Napoca. Pe 
afișul „Zilelor muzicale sătmărene" 
este inclusă cea de-a 43-a ediție a 
Galei tinerilor oopeertiști. (Octav 
Grumeza).
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Hidrogenul — sursă de energie 

a viitorului
9 „Sînt tot mai numeroși cercetătorii care consideră că hidro
genul are toate șansele să devină marea sursă de energie a 
secolului viitor" © „in Arabia Saudită urmează să fie construită o 
stație pilot, denumită „HYSOLAR", care ar urma să convertească 
lumina Soarelui in curent electric cu ajutorul unor celule foto- 
voltaice, electricitatea produsă astfel fiind folosită la electroliza 

apei

Un izvor de sănătate: STAȚIUNEA OLĂNEȘTI
Localitatea Olănești a 

fost trecută. în rindul ora
șelor in anii construcției 
socialiste, la fel ca și alte 
zeci și zeci de localități ale 
țării noastre, care au cu
noscut o puternică dezvol
tare economico-socială. Este 
de remarcat faptul că dez
voltarea acestei localități se 
datorește, in mare măsură, 
stațiunii balneare, cunoscu
tă din cele mai îndepărtate 
vremuri atît in țară, cit și 
peste hotare, pentru condi
țiile naturale și izvoarele 
cu apă terapeutică, așa cum 
iși intitulează cartea soții 
Catrina, amândoi medici de 
specialitate: „Olănești, izvor 
de sănătate". Lucrind vre
me îndelungată in această 
stațiune balneară, ei cu
nosc bine virtuțile fiziote- 
rapeutice ale acesteia.

Situată intr-un frumos 
cadru natural, la o altitu
dine de 450 metri, înconju
rată de dealuri ce urcă 
pină la 800 metri, acoperite 
de păduri bogate de foioa
se. brăzdate de numeroase 
pirîuri ce șerpuiesc prin 
văile adinei, stațiunea Olă
nești se află intr-o depre
siune intercontinentală a 
Carpaților Meridionali la 
numai 18 km de orașul 
Rimnicu Vilcea.

Stațiunea a cunoscut în 
anii socialismului o amplă 
dezvoltare și este tot mai 
solicitată de către oamenii 
muncii din țară și de ois- 
peți de peste hotare. Cite
va cifre și date sint edifi
catoare. In anul 1953 se 
trece de la o activitate se
zonieră la una permanen
tă, pe toată perioada anu
lui, dispunind de 665 de 
locuri de cazare. Pentru a 
face față cerințelor tot mai 
mari, intre anii 1951—1954 
se construiește intr-un ca
dru natural deosebit de pi
toresc „Sanatoriul 1 Mai", 
gospodărit și îngrijit de un 
colectiv de medici și cadre 
sanitare harnic, entuziast și 
bine pregătit profesional. 
In 1964 s-a făcut moder
nizarea izvorului 24, ceea ce 
a dus la creșterea debitului 
de apă de la 6 000 la 30 000 
litri în 24 de ore, izvor cu 
efecte terapeutice deosebi
te. Intre anii 1964—1975 s-a 
modernizat grupul de ' iz
voare 1—7. s-au captat și 
amenajat izvoarele 13, 15. 
16 și 30, s-au forat două 
noi sonde cu apă minerală. 
Tot în această perioadă, au 
fost înălțate și date in fo
losință . un pavilion cu o

capacitate de 100 de locuri 
al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole. o 
nouă clădire pentru poștă 
și telefoane, o librărie, o 
școală; un cinematograf, 
s-au extins spațiile comer
ciale, s-au amenajat cam
pinguri și terenuri de sport. 
Cu toate acestea, cerințele 
tot mai mari pentru odihnă 
și tratament in vaioroasa 
stațiune nu puteau fi încă 
satisfăcute. Ministerul Tu
rismului a construit și dat

cursul anilor, prin grija 
gospodărească a edililor 
din localitate, prin compe
tența și dăruirea cadrelor 
medicale, prin existența 
celor peste 35 de surse hi- 
drominerale din stațiune ce 
conferă Băilor Olănești un 
loc de frunte între stațiu
nile balneare din țară, 
locurile existente nu satis
fac încă cerințele tot mai 
numeroase ale oamenilor 
muncii pentru această sta
țiune. Dacă în 1915 își in-

rizată ca egală sau chiar 
superioară efectelor ape
lor din multe stațiuni cu 
renume mondial, cum sînt . 
Contre Seville. Vittel, Evian, 
Ems, Hall și altele. Apele 
minerale din Băile Olă
nești se folosesc cu rezul
tate deosebite in cura in
ternă, în inhalații, injecții 
și altele.

Numărul mare de Izvoare 
minerale cu o largă diver
sitate in compoziția chimi
că face ca Băile Olănești

Hotelul- „Olănești"

in folosință in anul 1984 un 
modern și confortabil hotel 
de odihnă și tratament cu 
425 de locuri in centrul ora
șului. Tot in apropiere, dar 
pe stingă rîului Olănești, a 
fost construită și dată în fo
losință anul acesta casa de 
odihnă și tratament a sin
dicatelor cu 860 de locuri, 
dotată cu tot confortul ne
cesar. La rindul său, Uni
unea Națională a Coopera
tivelor Agricole a început 
construcția a încă unui ho
tel cu 200 de locuri, care 
va fi dat în folosință 
anul viitor, iar in curînd 
CENTROCOOP va construi 
o casă de odihnă și trata
ment a meșteșugarilor cu 
200 de locuri.

Așadar, de la 665 de 
locuri pe serie, cite erau in 
1960, se va ajunge in ur
mătorii ani la peste 3 000 de 
locuri de cazare in stațiu
ne. Datorită prestigiului do- 
bindit de stațiune in de-

grijeau sănătatea in stațiu
ne 2 000 de oameni, in 1938 
numărul lor a ajuns la 
3 914, în 1951 la 5 646, iar 
in 1964 la peste 21 000. Dar 
saltul cel mai spectaculos 
l-a cunoscut stațiunea o da
tă cu dezvoltarea localității 
și crearea a tot mai multe 
locuri de odihnă și trata
ment. Astfel. în 1980 și-au 
îngrijit sănătatea și și-au 
împrospătat forțele de 
muncă 35 000 de oameni, iar 
in 1986 s-a ajuns la peste 
60 000, iar alți 20 000 fiind 
găzduiți la locuitorii ora
șului și in popasuri tu
ristice.

Pentru a cunoaște valoa
rea și importanta acestei 
stațiuni, este de remarcat 
că apele minerale din Olă
nești au obținut in anul 
1873 Medalia de aur la ex
poziția universală de la 
Viena. Eficacitatea tera
peutică a apelor minerale 
din Olănești a fost caracte-

să se constituie într-o bo
gată farmacie de factori 
naturali care pot trata a- 
fecțiuni cum sînt : boli ale 
aparatului digestiv, renale, 
respirator, cardiovascular, 
locomotor, precum și boli 
metabolice, de dermatolo
gie și altele. Condițiile na
turale, dar mai ales com
poziția chimică a apelor 
minerale, au stirnit intere
sul unor medici de presti
giu din țară și străinătate, 
care au poposit în această 
stațiune și au studiat cali
tățile apelor. Printre aceș
tia amintim pe doctorii 
Stefan Minovici. Grigore 
Pfeiffer, Ion Puțureanu, 
Marius Sturza, prof. Gus
tav Weber din Leipzig și 
alții.

Toate sursele hidromine- 
rale existente in stațiune, 
precum și cele care vor mai 
fi puse in valoare sint si
tuate pe malurile rîului

Olănești, în amonte de 
oraș, pe o distanță de peste 
doi kilometri, ultimul fiind 
izvorul 24 situat intr-un 
cadru pitoresc și prevăzut 
cu un frumos pavilion. Pe 
această porțiune de drum 
există un adevărat du-tc- 
vino al qamenilor cu sticlu
țe in mină, cu mult înain
te de răsăritul soarelui și 
pină seară tîrzlu, la apari
ția stelelor. Fără să vrei, 
dar mergind umăr la umăr, 
auzi numai aprecieri bune 
despre calitatea apelor și, 
in general, a 1 tratamentu
lui și confortului din sta
țiune : „Vin al cincilea an 
— spune unul — și mă simt 
din ce in ce mai bine". „Eu 
vin de peste zece ani — 
spune altul — și m-am ho- 
tărit să vin mereu, fiindcă 
îmi priește de minune o- 
dihna și tratamentul aici".

Mi-a rămas întipărită în 
minte discuția dintre două 
femei in virstă : „Eu vin 
an de an, incepind de la 
virsta de 50 de ani, spunea 
una dintre ele, care număra 
83 de ani. In toată perioa
da cit stau aici vin zilnic 
la izvorul 24 și, după ce 
încep să gust din sticluța 
cu apă, mă simt mbi re
confortată și mai în pu
tere".

Pentru ca faima si presti
giul Băilor Olănești să spo
rească mereu, iar valorile 
apelor minerale să nu piar
dă din calități, ci, dimpo
trivă, să sporească, se im
pun o seamă de măsuri și 
acțiuni fără intirziere :

Edilii orașului Olănești, 
îndrumați de tin inimos 
primar, Aurel Vlădoiu, au 
discutat ih mal multe rin- 
duri, împreună cu cadre de 
specialitate, și au ajuns la 
o concluzie unanimă că este 
necesar și posibil să mai 
fie înfăptuite unele obiec
tive de strictă necesitate. 
Printre acestea amintim : o 
casă de cultură pentru rea
lizarea căreia se poartă 
cam de multișor discuții, 
punerea mai bine in valoa
re a apelor minerale exis
tente. modernizarea și dez
voltarea bazei de trata
ment, valorificarea apei 
geotermale existente in 
zonă, apă ce are o impor
tanță deosebită atit pentru 
tratament, cit și pentru în
călzirea spatiilor de cazare 
ale stațiunii și orașului.

Horea CEAUȘESCU

© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 13 ; 
(sala Amfiteatru) : Poveste din Holly
wood — 18 ; (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 18.
© Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Modest Cichirdan. 
Solist : Mihai Ungureanu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Tosca 
- 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dia
loguri— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan
— 18.30.
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Le
wis și Alice — 19.
9 Teatrul de., comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, ' nebună
— 19.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Karamazovii — 17.30: 
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18.30. .. : . ’

Teatrul Giulești , (sala Majestic. 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Cat,inca fată bătrînă — 19 : (sala Giu- 
leștl, 18 04 85) : Hotel „Zodia gemeni
lor" — 18.

Teatrul . satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19.
© Ansamblul artistic „Ransodia Ro
mână (13 13 00) : Pe-un picior de plai
— 18.
• Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 9 : De la Stan și 
Bran la Muppets — 18.

Circul București (10 41 95) : A sosit 
circul ! — 19.

Teatrul „^ăndărl^â" (15 23 77. sala 
Victoria) : Ileana Sînziana- — 10 : 15 
(Ecran-club) : Poveste despre mario
netă — 13 : 15.

Hidrogenul este cel mai simplu și 
cel mai ușor din cele 92 de elemen
te naturale. Sint tot mai numeroși 
cercetătorii care consideră că el are 
toate șansele să devină marea sursă 
energetică a secolului viitor. în A- 
rabia Saudită urmează să fie con
struită cu ajutorul vest-germanilor 
o instalație pilot, cu o capacitate de 
100 kilowați, cu scopul de a de
monstra avantajele hidrogenului ca 
purtător de energie.

Proiectul prevede, printre altele, 
construirea unei instalații pilot de 
100 kW. care, în genul ei, va fi uni 
că în lume. Denumirea prescurtată 
a instalației „HYSOLAR" sugerează 
obiectivul vizat : convertirea luminii 
Soarelui în curent electric cu ajuto
rul unor celule fotovoltaice (fotopi- 
le). electricitatea urmind să fie fo
losită la disocierea apei în cele două 
elemente componente — hidrogenul 
și oxigenul. In acest mod, cercetăto
rii speră să producă 44 000 de metri 
cubi de hidrogen pe an. Hidrogenul 
se evidențiază prin înalta sa putere 
calorică, dar poate fi folosit și la 
producerea electricității. Rezultatele 
cercetărilor din Arabia Saudită vor 
permite o mai bună cunoaștere a 
posibilităților de exploatare pe scară 
largă a acestui combustibil al viito
rului.

Un avantaj esențial al hidrogenu
lui ca sursă de energie este abun
dența sa — aproape 71 Ia sută din 
suprafața Pămintului este acoperită 
de apă. Față de combustibilii fosili, 
centralele cu hidrogen nu vor elimi
na gaze carbonice în atmosferă și 
nu vor periclita climatul mondial 
prin „efectul de seră" : din arderea 
hidrogenului rezultă apă și o can
titate mică de oxid de azot, care 
poate fi eliminată. Spre deosebire 
de electricitatea de origine exclusiv 
solară, hidrogenul poate fi stocat și 
transportat pe distante lungi.

Potrivit lui Joachim Nitsch, cerce
tător la Centrul vest-german pentru 
cercetări aerospațiale. vor mai trece 
încă multe decenii pînă la exploa

tarea pe scară largă a acestei noi 
energii. Față de carbon sau de ga
zele naturale, hidrogenul nu se gă
sește liber in natură. El trebuie in 
primul rind produs, ceea ce necesită 
energie și capital.

în prezent, hidrogenul este o pre
țioasă materie primă în industria 
chimică pentru producerea îngrășă
mintelor. în R.F.G. se produc pe 
cale chimică, pornind de la gazele 
naturale, 16 miliarde de metri cubi 
de hidrogen. Totuși, energiile fosile 
n-au fost înlocuite.

Alte posibilități sînt oferite de di
socierea apei, folosindu-se curent 
continuu (electroliză). Tehnicienii 
mizează pe energia solară ca fur
nizoare de electricitate în viitor pen
tru producerea hidrogenului. O in
stalație solară pentru producerea 
hidrogenului va fi construită și in 
R.F.G. Proiectul, anunțat la sfîrșitul 
anului 1986, urmează să înceapă îna
inte de sfîrșitul anului în curs. Cău
tarea unor tehnici rentabile de pro
ducție capătă proporții tot mai mari, 
în ultimul timp, patru întreprinderi 
vest-germane au semnat un acord 
de cooperare in vederea dezvoltării 
electrolizei la temperatură înaltă 
(termoliză) — procedeu numit „Hot 
Elly".

în locui apei obișnuite, procedeul 
„Hot Elly" intrebuințează vapori de 
apă la temperatura de 1 000 grade 
Celsius. Inginerii doresc să profite 
de faptul că tensiunea curentului 
necesar pentru electroliză descrește 
o dată cu creșterea căldurii, fiind, 
astfel, necesară mai puțină energie 
pentru disocierea apei. încălzirea, 
vaporilor de apă necesită energie, 
dar poate fi realizată o economie 
folosind direct căldura pe care o de
gajă reactoarele.

Funcționînd invers, procedeul 
„Hot Elly" poate produce și electri
citate ; inversarea electrolizei aso
ciază hidrogenul și oxigenul într-o 
pilă cu combustibil la temperatură 
foarte înaltă, care nu conține ele
mente mecanice mobile, ca genera
toarele.

ACWALDTATEA
BOX : Gazdă primitoare a campionatelor naționale — 

Palatul sporturilor și culturii

cinema
• Moromeții : VICTORIA (16 28 79) — 
9 ; 12 : 16 ; 19. GLORIA (47 46 75) —
9 : 12,15 : 16. 19. FLAMURA (85 77 12)
— 9 ; 12 ; 16 ; 19.

Vine el fratele meu — 9 : 11 ; 13 ; 
15, Pe malul sting al Dunării albastre
— 17.15 ; 19,30 : TIMPURI NOI :
(15 61 10).
© Colierul de turcoaze : BUZESTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19.
9 Anotimpul iubirii — 17.30 ; 19.15.
Medalion John Wayne — 9.45 : 11,30 ; 
13,30 ; 15,30 : STUDIO (59 53 15).
© Secretul lui Bacchus : r,r>TROCENI 
(49 48 48) — 15 ; 17.15; 19,30.
© Trandafirul galben : POPULAR 
(35 15 17) — 15 : 17 ; 19.
O Nea Marin, miliardar : COSMOS 
(27 54 95) — 9 ; 11 ; 13 ; 15,15 ; 17,30 ; 
19,45.
© Pădurea de fagi î MUNCA (21 50 97)
— 19.
9 A doua variantă î PROGRESUT 
(23 94 10) — 15 ; 17 ; 19.
© Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9 ; 11,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Program special pentru copii și 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 ; 
13 ; 15.; 17 ; 19.
® Pădurea de mesteceni : UNION 
(13 49 04) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45;
18 ; 20.
9 Iartă-mă : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15 ; 18,15. MIORIȚA
(14 27 14) — 9 : 11,15 ; 13,30.
© Răscoala din Timok : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
© Song song î MIORIȚA — 15,45 ;
18 ; 20.
a Jandarmul și jandarmerițele : PA
TRIA (11 86 25) — 10.

Palatul ‘ sporturilor și culturii și-a 
încheiat, ca de obicei, la timp pregă
tirile pentru a primi în cele mai 
bune condiții miile de spectatori ce 
vor asista săptămina viitoare la 
popularele gale ale finalelor campio
natelor naționale de box. Importante 
lucrări de imbunătățire funcțională a 
sălii au fost realizate, prin autoges
tiune și autofinanțare, cu efortul 
suplimentar al întregului personal.

Capacitatea sălii a fost mărită cu 
400 de locuri, prin mai buna folo
sire a spațiului și reamplasarea scau
nelor. Confecționat din materiale re
cuperabile, noul plafon fono și ter- 
moizolator asigură un microclimat 
foarte bun. Aspectul arhitectural in
terior apare deci mult îmbunătățit, 
existînd totodată o siguranță supe
rioară în exploatare. Cu aceleași cor
puri de iluminat, manifestările spor
tive beneficiază in prezent de o lu
mină excelentă fără a se mai face 
apel Ia corpurile suplimentare. Ast
fel, valoarea luxilor pe metru pă
trat s-a mărit cu aproape 40 la 
fcută. De asemenea, s-a redus aproa
pe in totalitate reverberația ; pereții

★

ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre actualul campion. Gări 
Kasparov, și șalangerul său. Anatoli 
Karpov, se va desfășura incepind de 
la 12 octombrie pe scena teatrului 
„Lope de Vega", din orașul spaniol 
Sevilla. întrecerea dintre cei doi mari 
maeștri sovietici va cuprinde 24 de 
partide, invingător fiind declarat 
șahistul care va obține primul 12.5 
puncte. La scor egal (12—12), titlul 
rămine in posesia lui Kasparov. A- 
cesta este cel de-al 4-lea meci dintre 
cei doi ași ai șahului mondial, care in 
disputa lor de pină acum au jucat 96 
de partide. Kasparov obtinind 13 
victorii, fată de 12 ale Iui Karpov, in 
timp ce 71 de partide au fost remiză. 
Arbitrul principal al meciului de 
acum este olandezul Gert Gissen.

FOTBAL. Disputat la Dublin, me
ciul de fotbal dintre formațiile Ir-

lateTâli au'tfost ‘plsicati cu material 
neinflamabil și plăcut la aspect, iar 
Cu aceeași putere instalată a coloa- 
nelpȚ sonore se oferă, o audiție Uni
formă și agreabilă in întreaga sală. 
Directorul Palatului sportului și cul
turii, Ion Breazu, consideră că pu
blicului i s-au creat condiții pe mă
sura interesului pe care-1 manifestă 
pentru spectacolul sportiv și că el — 
publicul — va răspunde, la rîndu-i, 
printr-o atitudine cetățenească plină 
de grijă pentru acest așezămînt ob
ștesc.

Gala inaugurală a competiției este 
programată luni. 12 octombrie, de la 
ora 18. marți și miercuri vor avea 
loc cite două reuniuni contând pen
tru sferturile de finală (de la orele 
16 și 18,30). joi și vineri, de la ora 
18, sînt prevăzute semifinalele. Sîm- 
bătă este zi de odihnă, iar duminică, 
de la ora 10. se va desfășura gala 
finală.

Biletele pentru galele campionate
lor naționale se găsesc Ia casele spe
ciale de la Palatul sporturilor și cul
turii, stadionul Dinamo și din strada 
Vasile Conta nr. 16.

★

landei și Suediei, contînd pentru pre
liminariile Campionatului european 
de juniori, s-a Încheiat cu un scor 
egal : 2—2.

VOLEI. La Stuttgart. în prezenta 
a peste 8 000 de spectatori, s-ă dis
putat un meci international de volei 
masculin între reprezentativele R. F. 
Germania și o selecționată euro
peană. Voleibaliștii vest-germani au 
obtinut victoria cu scorul de 3—1 
(15—6, 12—15, 15—7. 15—12).

TENIS. La Brisbane (Australia) a 
început turneul international mascu
lin de tenis contînd pentru „Marele 
Premiu", în turul doi înregistrîndu-se 
o surpriză : australianul Wally Man
sur. favoritul numărul 3 al con
cursului. a fost eliminat, cu 7—6, 
2—6. 6—3, de compatriotul său Brod 
Byke.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 9 octombrie, ora 20 — 
12 octombrie, ora 20. în tară : Vre
mea va fi normal de caldă pentru a- 
ceastă perioadă a anului. Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai accentuate în 
regiunile vestice, centrale și nordice, 
unde vor. cădea ploi locale care vor

avea șl caracter de aversă. In cele
lalte regiuni va ploua izolat. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 7 și 17 grade, cele maxime intre 
16 și 26 de grade. Pe alocuri, se va 
semnala ceată slabă. în București : 
Vremea va fi normal de caldă pentru 
această perioadă a anului. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii slabe. Vîn- 
tul va sufla în general slab. Tempe
raturile minime Vor fi cuprinse între 
7 și 10 grade, cele maxime Intre 21 șl 
24 de grade.

*
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• CONTROLOR DE CALITA

TE MAI EXIGENT. Specialiști ai Insti
tutului pentru compuși macromolecular! al 
Academiei de științe a U.R.S.S.. in cola
borare cu colegi de la Institutul central de 
optică, au elaborat o nouă și originală me
todă destinată controlului suprafeței mate
rialelor.

Defectele de pe lentile, dar și de pe cele 
mai subțiri pelicule metalice cu care se fac 
acoperirile din industria electronică nu pot 
fi depistate cu ajutorul microscopului. 
Chiar și atunci cind se face o mărire la 
maximum a imaginii, defectele transparen
te — fisuri, zgirieturi — rămin indivizibile 
pe fondul, și el transparent, al materialu
lui examinat.

Cum poate fi totuși verificată calitatea 
respectivelor produse ? Dacă pe suprafața 
de controlat se aplică un strat subțire de 
cristale lichide, acestea vor pune in evi
dență imaginea fisurilor, a celor mai mici

denivelări și incluziuni, imprimîndu-le di
ferite culori. Se apreciază că această nouă 
metodă își va găsi o utilizare pe scară lar
gă și în construcțiile de mașini, cristalele 
lichide scoțînd clar în evidență defectele 
otelului și ale altor materiale folosite.

Noua metodă — simplă, puțin costisi
toare — nu presupune o înaltă califi
care și nici utilaje complexe ori ma
teriale deficitare. Timpul de lucru este re
dus la minimum, în schimb, precizia deter
minărilor crește simțitor. Cristalele lichide 
nu sînt agresive și. ca atare, nu deterio
rează suprafața controlată. Principalul a- 
vantaj al noii metode este însă acela că 
deschide o reală posibilitate de automati
zare a controlului de calitate la o serie de 
produse pretențioase.

• O PREZENTĂ TOT MAI 
SIMTITĂ. Parcul de roboți din indus
tria R.S. Cehoslovace sporește continuu. O 
nouă uzină care a adoptat construcția de

roboți în profilul său de fabricație este și 
cea de la Strakonice. Dacă acum doi ani 
această unitate producea un număr de 40 
de roboți, actualmente ea realizează o pro
ducție anuală de peste o sută de bucăți. 
Roboții fabricați aici sint destinați, in prin
cipal, deservirii mașinilor-unelte. dar și 
secțiilor de forjă și de alte prelucrări la 
cald. Doi dintre roboții recent ieșiți pe 
poarta uzinei producătoare au fost inte
grați într-o linie de fabricație a cutiilor de 
viteze pentru tractoare. De fiabilitate ri
dicată, silențioși și cu preturi mai reduse 
decît generațiile mai vechi cu 2—3 ani. e- 
xemplarele produse la Strakonice sînt în
zestrate cu cite un post de comandă mo
dular tipizat, cu un graifăr dublu pentru 
piesele în rotație, cu un post de control 
automatizat și cu trei sisteme de comandă, 
două mai simple și unul cu microprocesor. 
Grăitor pentru aprecierea de care se bu
cură roboții fabricați aici este faptul câ 
s-au încheiat contracte ferme pentru în
treaga producție a următorilor trei ani. în 
prezent, colectivul de creație și proiectate

al uzinei lucrează la diversificarea gamei 
de roboți.

® ARIPI IDEALE. De ce au oare 
forma armonioasă a unei semilune înotă
toarele codale ale unor pești sau mamifere 
marine, dar și aripile unor păsări ? Potri
vit unui studiu recent efectuat la univer
sitatea caiiforniană din Davis, respectiva 
particularitate prezintă avantajul de a în
lesni deplasarea acestor animale în me
diul lor natural. Analizind fenomenul pro
ducerii virtejurilor, în timpul deplasării 
prin apă a viețuitoarelor marine, cercetă
torii- au putut demonstra eficacitatea hi- 
drodinamică a acestei configurații. S-a ob
servat, in special, că numeroși pești, prin
tre care rechinul și tonul, tocmai datorită 
înzestrării cu înotătoare codale deosebit de 
arcuite, pot inota foarte rapid și cu multă 
ușurință. Totodată, s-a constatat că păsă
rile cu aripi în formă de semilună reali-, 
zează performanțe superioare celor cu a- 
ripi în formă elipsoidală. considerată pînă 
în prezent ca fiind optimă.

® ÎN ATENTIA FUMĂTORI
LOR. Pe plan mondial, rezultatul a noi 
și noi anchete cu privire la efectul dăună
tor al tutunului se adaugă, lună de lună, 
la numărul și așa imens de documente care 
atestă cu rigurozitate științifică nocivita
tea fumatului. Cele mai recente statistici 
publicate de Organizația Mondială a Sănă
tății relevă că, în ultimii ani. s-a produs 
o îngrijorătoare creștere a mortalității ge
nerate. în rindul femeilor fumătoare, de 
cancerul la plămîni. „Deși lumea este tot 
mai bine informată și prevenită asupra 
nocivității tutunului, consumul de țigări în 
rindul tinerilor, băieți și fete, crește con
tinuu", consemnează O.M.S. Pe lingă can
cer, fumatul se face parțial răspunzător și 
de numărul tot mai mare de accidente vas
culare cerebrale, 
unui 
dent

în 
unui

fumătorii fiind supuși 
risc de 2—3 ori mai mare de acci- 
cerebral decît nefumătorii.
acest sens, rețin atenția și concluziile 
studiu publicat de prestigioasa revis-

tă „New England Journal of Medicine". 
Timp de 12 ani au fost supravegheați din 
punct de vedere medica) 3 500 de fumători 
și 4 000 de nefumători. După eliminarea in
terferențelor datorate celorlalți factori de 
risc, autorii studiului au ajuns la conclu
zia că riscul unor accidente cerebrale este 
de 2,5 ori mai mare în cazul persoanelor 
care fumează. Ei au observat, totodată, că 
persoanele care, pe parcursul anchetei, 
s-au lăsat de fumat, au prezentat un risc 
tot mai scăzut de atac cerebral.

La rezultate asemănătoare a ajuns și o 
echipă de specialiști din Noua Zeelandă, 
care a folosit o metodă diferită de cerce
tare. Autorii acestui studiu publicat în re
vista „British Medical Journal" afirmă că 
„fumătorii «sănătoși* riscă de trei ori mai 
mult decit nefumătorii să aibă un accident 
vascular, iar fumătorii cu hipertensiune 
arterială prezintă un risc de 20 de ori mai 
mare". Medicii neozeelandezi opinează că 
37 la sută din atacurile cerebrale și 36 la 
sută din cazurile de hipertensiune arteria
lă pot fi atribuite fumatului.

'1
*

*

*

*
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Perspective favorabile extinderii și adîncirii prieteniei Sesiunea Adunării Declarația tovarășului Erich Honecker■ I

și colaborării dintre România și Bulgaria
SOFIA 8 (Agerpres). — Sub 

titluri semnificative. cum sint : 
„Conlucrare sub semnul progre
sului" — RABOTNlCESCO DELO", 
„Pe calea prieteniei și bunei vecină
tăți" — „OTECESTVEN FRONT", 
„Sub semnul prieteniei si colaboră
rii" — „ZEMEDELSKO ZNAME". 
„în spiritul prieteniei frățești și al 
colaborării" — „TRUD". „NAROD- 
NA MLADEJ", „KOOPERATIVNO 
SELO" și „NARODNA ARMIA". 
..Conlucrare frățească. colaborare 
multilaterală" — „VECERN1 NO- 
VINI", cotidianele bulgare de joi 
pun in evidența atmosfera de țaldă 
prietenie in care se desfășoară noua 
intilnire româno-bulgară la nivel 
inalt, prezintă pe larg momentele 
din prima zi a vizitei oficiale de 
prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general' 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov. secretar 
generai al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

întreaga presă bulgară inserează 
pe primele pagini ample relatări, 
însoțite de fotografii, de la sosirea 
distinșilor soli ai poporului român, 
începerea convorbirilor oficiale, des
fășurarea celorlalte momente ale vi
zitei. Sint publicate textele integra
le ale toasturilor rostite de conducă
torii de partid și de stat ai celor două 
țări, la dineul oficial oferit in onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, de către 
tovarășul Todor Jivkov.

Relatările ziarelor' subliniază că 
„Republica Populară Bulgaria se află '

sub semnul prieteniei romăno-bulga- 
re, al intensificării conlucrării dintre 
cele două țări, in interesul socialis
mului și păcii in lume...". ..Prima 
îmbrățișare frățească intre conducă
torii noștri de partid si de stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășul Todor Jivkov — se sublinia
ză — a fost, și de data aceasta, ca 
întotdeauna, caldă si cordială".

Evidențiind că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au procedat la un larg

Revista presei bulgare

schimb de păreri in legătură cu sta
diul și perspectivele dezvoltării re
lațiilor de prietenie și colaborare 

. multilaterală româno-bulgare, pre
cum și asupra unor probleme actua
le ale vieții internaționale, ziarele 
relevă că acest fapt confirmă din 
nou rolul hotăritor și meritul deose
bit al conducătorilor celor două 
partide comuniste , frățești în inten
sificarea conlucrării bilaterale, spre 
binele, fericirea și prosperitatea po
poarelor român și bulgar, in intere
sul păcii și securității in lume. Se 

, arată că schimbul de păreri dintre 
conducătorii României și Bulgariei a 
decurs intr-o atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere, pornindu-se 
de la năzuința comună de a se iden
tifica noi căi de extindere a conlu
crării bilaterale, potrivit cerințelor 
actuale.

Scoțînd în relief satisfacția celor 
două părți față de gradul înalt atins 
in dezvoltarea colaborării bilaterale,

principalele cotidiane bulgare subli
niază interesul reciproc pentru dez
voltarea și diversificarea in conti
nuare a schimburilor comerciale, a- 
plicarea unor forme noi de coopera
re și specializare in domeniile con
strucțiilor de mașini, electronicii, 
chimiei, petrochimiei și altele. în 
context, este evidențiată importanța 
colaborării dintre institutele de cer
cetări științifice din cele două țări, 
a lărgirii și întăririi legăturilor intre 
întreprinderi, intre colectivele de oa
meni ai muncii.

„OTECESTVEN FRONT" relevă în 
comentariul intitulat „Bunul cel mai 
de preț al celor două popoare fră
țești": „Prietenia seculară dintre po
poarele român și bulgar a înscris 
multe paaini luminoase in cronica 
bunei vecinătăți, in luptele comune 
pentru eliberarea națională si so
cială. In perioada construirii socia
lismului, cele două partide si gu
verne acționează intens pe planul 
politicii externe. Este cunoscută ini
țiativa tovarășilor Nicolae Ceausescu 
și Todor Jivkov privind transfor
marea Balcanilor intr-o zonă liberă 
de arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine. Această idee a 
găsit un ecou larg și, în pofida unor 
greutăți, se acționează in continuare 
pentru înfăptuirea ei. Prin conducă
torii lor, România și Bulgaria con
firmă in fapt atașamentul față de 
politica de destindere, de încetare a 

. cursei înarmărilor, de creare a unui 
climat de încredere și bună vecină
tate in Balcani și in lume".

Desfășurarea primei zile a vizitei 
distinșilor oaspeți români a fost re
flectată, de asemenea, pe larg, și de 
posturile, de radio și televiziune din 
R. P. Bulgaria.

*

Pacea și securitatea internațională pot fi garantate 
numai pe calea dezarmării

Manifestări peste 
hotare consacrate

Reuniunea miniștrilor de externe și șeiilor de deleqații 
ale țărilor nealiniate participante la sesiunea O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— într-un comunicat adoptat de 
reuniunea miniștrilor de externe și 
șefilor de delegații ale țărilor ne
aliniate participante ia cea de-a 
42-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., desfășurată la New York, se . 
subliniază necesitatea imperioasă a 
intensificării eforturilor pentru opri
rea cunsei înarmărilor si înfăptuirea 
dezarmării. în primul rînd- a 
mării nucleare. , Participanții j 
uniune au salutat acordul de i 
piu sovieto-american privind 
narea rachetelor nucleare cu 
medie și rază mai scurtă de acțiune 
și și-au exprimat speranța că acesta 
vă conduce la noi înțelegeri privind 
reducerea ttadicală. intr-un timp cit 
mai scurt, a armamentejoj nucleare 
strategice si la înaintarea pe calea 
dezarmării. generale.

în comunicat se adresează Un apel

dezar- 
la re- 
princi- 
elimi- 

i rază

guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. să in
formeze Adunarea Generală a O.N.U. 
și Conferința pentru dezarmare de la 
Geneva asupra progreselor înregis
trate in negocierile lor asupra dezar
mării.

Documentul exprimă profunda în
grijorare a țărilor nealiniate in legă
tură cu escaladarea continuă a cursei 
înarmărilor, respinge toate teoriile 
și conceptele care încearcă să jus
tifice acumularea și folosirea arma
mentelor nucleare și subliniază că 
pacea și securitatea internațională 
pot fi garantate numai pe calea 
dezarmării generale și totale, sub un 
control internațional strict și eficace, 
se arată în comunicat.

Participanții la reuniune au de
clarat că sprijină hotărirea Adunării 
Generale a O.N.U. de convocare, in 
1988. a celei de-a III-a sesiuni spe
ciale a O.N.U. consacrate dezarmării.

Un interviu al președintelui Finlandei
HELSINKI 8 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se — într-un interviu televi
zat — la unele probleme. ale situa
ției internaționale actuale, președin
tele Finlandei, Mâuno Koivisto. a 
subliniat importanța participării ță
rilor neutre și nealiniate la soluțio
narea problemelor dezarmării și al
tor probleme care preocupă ome-

nirea. Măsurile de sporire a încre
derii ar contribui la îmbunătățirea 
climatului internațional, iar aceasta 
ar diminua pericolul izbucnirii unui 
război. în context, președintele Fin
landei a evidențiat importanța creă
rii unor coridoare libere de arma
mente și a unor zone fără arme nu
cleare in diferite regiuni ale lumii.

țării noastre
ROMA 8 (Agerpres). — tn ora

șul Pescara din Italia se desfă
șoară „Săptămina culturii româ
nești". La manifestarea inau
gurală. autoritățile locale au 
evidențiat că această acțiune se 
înscrie pe linia intensificării 
schimburilor româno-italiene in 
domeniile culturii și artelor. în 
context, a fost subliniată poli
tica de pace, dezarmare, destin
dere și colaborare promovată de 
țara noastră, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Săptămina culturii românești, 
urmărită de un numeros public, 
este reflectată în presă și in 
emisiuni de radio și televiziune.

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
In capitala Suediei se desfă
șoară „Zilele filmului româ
nesc". Pe parcursul a două săn- 
tămini. vor fi prezentate publi
cului suedez — la două din cele 
mai mari cinematografe ale 
orașului —. producții cinemato
grafice românești de' lung me
traj. La spectacolul inaugural 
au participat reprezentanți ai 
unor ministere, șefi de misiuni 
diplomatice, critici de film, un 
numeros public.

SAN JOSE 8 (Agerpres). — 
La Centrul regional din San 
Carlos al Institutului Tehnolo
gic Costarican a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii 
.România '87“. Sint înfățișate as
pecte ale dezvoltării multilate
rale a țării noastre.

(dîn acțuălîtâțea~polițîcT)

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Gh. Cercelescu transmite : Adu
narea Generală a O.N.U. și-a conti
nuat dezbaterile in plen asupra 
principalelor puncte înscrise pe or
dinea de zi.

Pronunțindu-se pentru soluțio
narea pa cale pașnică a conflictelor 
care au loc in lume, ministrul de 
externe al Republicii Djibouti, Mou- 
min Bahdon Farah, a apreciat că o 
conferință internațională in proble
ma Orientului Mijlociu — care să 
se desfășoare sub egida O.N.U. și cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — ac oferi ca
drul cel mai propice pentru a se 
ajunge la o pace justă și durabilă 
in regiune.

Apartheidul nu poate fi reformat, 
el trebuie eliminat — a declarat li 
rindul său ministrul de externe al 
Gabonului, Martin Bongo, care a ce
rut Națiunilor Unite 
actuala sesiune sancțiuni 
împotriva R.S.A. Vorbitorul 
nunțat jefuirea sistematică 
țiilor naturale ale Namibiei 
monopolurile internaționale 
pronunțat pentru aplicarea 
ziată a rezoluțiilor O.N.U. 
acordarea independenței acestui te
ritoriu.-

Reprezentantul Cehoslovaciei. Ja
romir Joganes. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, si-a exprimat 
speranța că'actuala sesiune va con
tribui la soluționarea celor mai pre
sante probleme ale lumii contempo
rane, in primul rînd la oprirea

să adopte la 
globala 
a de- 

a bogă- 
de către 

și s-a 
neintîr- 
privind

I

cursei înarmărilor și la realizarea 
dezarmării. Vorbitorul a apreciat că 
recenta înțelegere de principiu din
tre Uniunea Sovietică și Statele U- 
nite privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune și opera
tiv-tactice are o mare însemnătate 
politică, subliniind că aceasta tre
buie să fie urmată de noi măsuri 
concrete, care să inaugureze un pro
ces de dezarmare reală. Pe de altă 
parte, vorbitorul s-a pronunțat pen
tru reglementarea stărilor de con
flict și tensiune din diferite regiuni 
ale globului exclusiv prin mijloace 
politice, pașnice, prin negocieri intre 
părțile interesate.

O sarcină prioritară a Organiza
ției Națiunilor Unite o constituie 
depunerea de eforturi pentru redu
cerea cit mai curind posibil a arse
nalelor atomice. în scopul edificării 
unei lumi libere de arme nucleare, 
a unei lumi în care nici o țară să 
nu1 se mai bazeze pe asemenea arme 
ca o garanție a securității sale .— a 
declarat ministrul de externe al Noii 
Zeelande, Russel Marshall. Salutînd 
înțelegerea de principiu intervenită 
intre U.R.S.S. și S.U.A. privind eli
minarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice. vorbito
rul a adresat un apel Ia intensifica
rea eforturilor și negocierilor în 
direcția dezarmării. El a subliniat 
necesitatea ca acest acord să consti
tuie doar primul pas pe calea unui 
proces real de dezarmare, care să 
conducă la lichidarea arsena’elor 
nucleare și la stăvilirea cursei înar
mărilor in spațiul cosmic.

Dezbaterile din Comisia pentru problemele economice 
și financiare

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— în Comisia a II-a a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care se ocupă de 
problemele economice si financiare, 
continuă dezbaterile asupra proble
melor de maximă însemnătate ale 
dezvoltării și cooperării economice 
internaționale. Reprezentanții țărilor 
in curs de dezvoltare si nealiniate 
care au intervenit în dezbaterile pe 
această temă au atras atenția asupra 
necesității de a se întreprinde mă
suri urgente pentru solutionarea 
problemelor grave cu care sinț con
fruntate statele sărace ale lumii, ca 
urmare a subdezvoltării, decalajelor

economice, datoriei externe împovă
rătoare — care a depășit plafonul de 
1 000 .miliarde.de dolari. — precum 
și din cauza termenilor inechitabili 
din schimburile economice interna
ționale.

S-a degajat opinia, susținută de 
marea majoritate a vorbitorilor, că 
toate, aceste probleme se cer rezol
vate printr-un dialog autentic și ne
gocieri de fond între statele bogate și 
cele sărace. în vederea sporirii asis
tenței internaționale către țările in 
curs de dezvoltare si a instaurării 
unei noi ordini economice mondiale.

Conferința Partidului Conservator 
din Marea

LONDRA 8 (Agerpres). — în ca
drul conferinței anuale a Partidului 
Conservator, de guvernămint, din 
Marea Britanie, care se desfășoară la 
Blackpool, au fost prezentate rapoar
te ale miniștrilor de resort in pro
bleme agricole, ale forței de muncă 
și invățămîntului. După cum trans
mite agenția EFE, ministrul muncii. 
Patrick Nicholls, a prezentat un pro
gram de reformă a activităților sin-

Britanie
dicatelor. care vizează o reducere a 
competențelor acestora. între altele, 
proiectul respectiv interzice grevele 
de solidaritate, manifestările reven
dicative la locul de muncă si impune 
votul obligatoriu și secret pentru 
chemările la grevă. Aceste propuneri 
— notează sursa menționată — vor 
trezi in mod sigur opoziția sindicate
lor și a organizațiilor profesionale.

In cadrul festivităților cu prilejul Zilei naționale 
a R. D.

BERLIN 8 (Agerpres). — Apărarea 
păcii constituie țelul suprem al po
liticii externe a R.D. Germane, iar 
această orientare, care s-a soldat in 
ultimii ani cu multe rezultate pozi
tive, va fi promovată in continuare 
— a declarat Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., in cadrul unei recepții des
fășurate la Berlin cu prilejul sărbă
toririi Zilei naționale a R.D.G. Po
trivit agenției A.D.N., E. Honecker 
a apreciat, de asemenea, că princi
pala sarcină politică a tuturor na
țiunilor este, in prezent, eliminarea

Germane
pentru totdeauna din viața popoare
lor a pericolului unei catastrofe nu
cleare, asigurarea unei vieți în pace 
și în condițiile unor relații bune 
intre țări cu sisteme sociale diferite. 
Vorbitorul a salutat înțelegerea de 
principiu sovieto-americană cu pri
vire la încheierea unui acord asupra 
înlăturării rachetelor nucleare cu 
rază medie și operativ-tactice. Acest 
prim pas pe calea dezarmării
spus el — va avea o importanță is
torică. trebuind să fie urmat de alți 
pași, astfel incit omenirea să fie 
eliberată de spectrul distrugerii nu
cleare.

a

(Agerpres). — Pre- 
U.C.I. a examinat 
legate de pregătirea 
Conferinței Uniunii

BELGRAD 8 
zidiul C.C. al 
unele probleme 
si desfășurarea 
Comuniștilor din Iugoslavia, progra
mată să aibă loc la inceoutul anului 
viitor — relatează agenția Taniug. 
Prezidiul a subliniat necesitatea ca

în centrul pregătirii conferinței să 
stea creșterea rolului politico-ideo
logic conducător a! U.C.I.. a unității 
si răspunderii sale în lupta pentru 
înfăptuirea mai rapidă a hotăririlQr 
celui de-al XIII-lea Congres, al 
U.C.I.. a programului pe termen 
lung de dezvoltare economică.

Tirgul internațional de carte de la Frankfurt pe Main
BONN 8 (Agerpres). — La Frank

furt pe Main s-a deschis Tirgul in
ternațional de carte aflat la a 39-a 
ediție. Sint prezente 7 160 edituri din 
91 de țări, intre care și edituri ro
mânești. Tara noastră expune peste 
800 de titluri din domeniile social- 
politic. tehnico-științific. economic, 
beletristic, precum și albume de 
artă.

La loc de frunte sint prezentate 
volume din opera social-politică a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Sint expu
se. de asemenea, lucrări științifice 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

ORIENTUL MIJLOCIU
BETRUT 8 (Agerpres). — Trupele 

israeliene,. care ocupă in mod ilegal 
o parte din teritoriul sudic al Liba
nului, au declanșat, în ultimele 24 de 
ore, așa-numite acțiuni de represalii 
in zona localităților Markaba, Taibc, 
Habbariya, Kfar-Shuba, Ain-Kneya. 
Alte trei localități au fost supuse 
focului de artilerie. Totodată, „Ar
mata Libanului de Sud", creată și fi
nanțată de Israel, a provocat un nou 
incident deschizînd focul asupra unor 
poziții deținute de contingentul nor
vegian din cadrul Forței Interimare 
a O.N.U. in Liban (UNIFIL).

Tot în ultimele 24 de ore, au fost 
semnalate noi violări ale spațiului 
aerian al 
de luptă 
portului Saida 
nave de 
război inamice.

Potrivit știrilor de presă, în sudul 
țării forțele din rezistența libaneză, 
au inițiat noi acțiuni de luptă îmoo-' 
triva ocupanților și ale sprijinito
rilor lor.

Libanului de către avioane 
israeliene. iar în largul 

au fost observate 
patrulare ale marinei de

Palestinian a cerut Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. să intensifice efortu
rile .pentru convocarea propusei Con
ferințe internaționale in problema 
Orientului Mijlociu, subliniind im
portanța desfășurării acesteia sub 
egida O.N.U. și cu participarea Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. ca unic reprezentant legitim al 
poporului palestinian. S-a hotărit ca 
acest subiect să fie abordat la reu
niunea extraordinară arabă la nivel 
înalt de luna viitoare, de la Amman, 
informează Qatar News Agency.

Totodată. Consiliul Central Palesti
nian a relevat neoesitatea aplicării 
urgente a rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U,. care pre
vede încetarea imediată a războiului 
dintre Iran și Irak.,

Continuă măsurile 
represive în Coreea de Sud

PHENIAN 8 (Agerpres), - 
tariatul Comitetului pentru 
carea Pașnică a Patriei — 
din R.P.D. Coreeană a dat 
tății un document in care 
intensificarea măsurilor i 
luate. în ultima vreme, de regimul 
dictatorial de la Seul împotriva for
țelor democrate din Coreea de Sud 
— relatează agenția A.C.T.C. Atit la 
Seul, cit și in alte localități 
sud-coteene — se arată — zilnic sînt 
arestați numeroși studenți și mili
tanți ai mișcării pentru reforme de
mocratice, sub învinuirea că desfă
șoară activități „de stingă" sau că 
ar fi simpatizanți ai politicii promo
vate de R.P.D. Coreeană.

— Secre-
Reuntfi- 
C.R.P.P.

i publici- 
denunță 

represive

in Sri Lanka

america centrală: Noi pași pe calea aplicării acordului de pace

COLOMBO 8 (Agerpres). — în Sri 
Lanka s-a înregistrat o intensificare 
a încordării, ca urmare a incidente
lor generate de conflictul de natură 
etnică dintre populația majoritară 
singaleză și minoritatea tamil. în 
Trincomalee, Batticoloa și alte dis
tricte din estul țării — informează 
agențiile China Nouă și I.P.S. — 
peste 140 de persoane și-au pierdut 
viața și alte 70 au fost rănite in 
timpul actelor de violență. Ciocni
rile au izbucnit la scurt timp după 
atacarea ’ ' ' — -
pasageri 
membri 
armatei 
restabili 
.rări.

După cum se știe, în luna iulie, 
reprezentanți ai guvernului și ai 
minorității tamil au încheiat un 
acord privind soluționarea conflictu
lui intern de natură etnică.

TUNIS 8 (Agerpres). — La Tunis 
s-au încheiat lucrările Consiliului 
Central Palestinian, desfășurate in 
prezenta președintelui Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Yasser Arafat. 
Participanții au lansat un apel pen
tru 'întărirea solidarității pe plan 
arab. De asemenea. Consiliul Central

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Comitetul pentru drepturile ina
lienabile ale poporului palestinian 
și-a reafirmat sprijinul fată de ideea 
organizării unei conferințe interna
ționale de pare în Orientul Mijlociu. 
O asemenea conferință — se spune 
în raportul prezentat Adunării Ge
nerale a O.N.U. — ar reprezenta o 
contribuție majoră la soluționâffei 
problemei palestiniene. în document 
se reafirmă, de asemenea, intenția 
comitetului de a-și intensifica efor
turile in perioada următoare în ve
derea convocării unei asemenea con
ferințe.

IN SPANIA Șl BELGIA

unui tren de călători, 65 de 
fiind uciși, între care 40 
ai unei forțe speciale a 
trimise cu misiunea de a 
calmul in zonele de tulbu-

Șomajul afectează un
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Madrid a fost __ ________ ...
raport oficial asupra evoluției situa
ției econom ico-sociale. care relevă că 
Spania are cea mai mare rată a șo
majului din rindul țărilor membre 
ale Organizației pentru Cooperare 
Economică’ și Dezvoltare (O.E.C.D.) 
— aproximativ 20 la sută din totalul 
populației apte de muncă. Șomajul 
lovește în special in tineri și femei. 
Potrivit raportului. 42 la sută dintre 
tinerii de pină la 25 de ani sint 
șomeri.

marc număr de tineri
(Agerpres). — La 
dat publicității un

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Po
trivit statisticilor oficiale date publi
cității la Bruxelles.' numărul șomeri
lor înregistrați oficial in Belgia era, 
la sfirșitul lunii septembrie, de 
413 218. Aproximativ 25 la sută din 
șomeri sint tineri. Uniunea sindi
cală FOTO apreciază insă că nu
mărul șomerilor este de cel puțin 
490 800, deoarece multi dintre cei In 
căutarea unul loc de muncă nu sint 
cuprinși în statisticile oficiale.

La doua luni de la Încheierea acor
dului de pace in America Centrală, 
in orașul unde s-a semnat documen
tul — Ciudad de Guatemala — se în
trunesc membrii Comisiei interna
ționale de verificare și control pen
tru o primă evaluare a ceea ce s-a 
întreprins pe linia îndeplinirii pre
vederilor acordului și spre a căuta 
modalități de a înlătura eventuale 
obstacole.

După cum se, știe, acordul Stabi
lește un program pentru încetarea 
ostilităților in America Centrală, de- 
democratizarea țărilor regiunii, ini
țierea unor procese de amnistiere și 
reconciliere, limitarea și controlul 
armamentelor, precum și încetarea 
oricărei intervenții străine.

într-un ritm diferențiat, în toa
te țările vizate s-au desfășurat, 
in acest interval, acțiuni susținute pe 
linia aplicării ințelegerii de pace. 
Astfel, formarea comisiilor de recon
ciliere națională in Nicaragua și Sal
vador a fost urmată de o măsură si
milară in Guatemala, înregistrin- 
du-se. totodată, diverși alți pași in 
aceeași direcție.

Observatorii remarcă îndeosebi 
măsurile adoptate de autoritățile 
sandiniste din NICARAGUA. care 
s-au caracterizat prin dinamism si 
prin caracterul lor inedit, dacă nu 
chiar surprinzător, incepind cu de
semnarea în fruntea comisiei nicara
guane de reconciliere a cardinalului 
Miguel Obando. oponent notoriu al 
regimului sandinist. La recomanda
rea acestuia, guvernul a trecut la 
crearea de comisii regionale de re
conciliere. avind o structură asemă
nătoare cu comisia națională și fiind 
qonduse de episcopi catolici. Respec
tivele măsuri au continuat cu anun
țarea de către guvern a hotăririi de 
încetare unilaterală si temporară a 
focului in anumite zone ale țării. 
Guvernul socotește că prin aceasta 
se creează condiții favorabile pentru 
ca reprezentanții comisiei naționale 
de reconciliere să aducă la cunoș
tința populației și chiar a celor ce 
fac parte din grupările „contras" 
conținutul acordului do pace încheiat 
in capitala Guatemalei. Se speră că 
prezența membrilor amintitei comi
sii in teritoriile unde s-au suspendat 
acțiunile ofensive ar fi și un mijloc 
de a sonda atitudinea șefilor „con
tras" in ce privește acceptarea înce
tării ostilităților și beneficierii de 
amnistia oferită de autorități. în 
cazul cind s-ar confirma aceasta, gu
vernul ar găsi o manieră de a pre
lungi încetarea focului selectivă si 
eventual de a o generaliza. Spre a 
stimula o asemenea evoluție, autori-

tățile nicaraguane au anunțat alta 
două măsuri : suspendarea „de fapt" 
a cenzurii prealabile asupra mijloa
celor de informare în masă și re
deschiderea postului de radio al bi
sericii catolice. Reprezentanții ofi
ciali au explicat că s-a hotărit ridi
carea cenzurii, deși rămine in vigoa
re legea stării de urgentă — adopta
tă in martie 1982. in virtutea căreia 
s-a trecut la regimul cenzurii. Mă
sura privește toate cele trei ziare au
torizate, respectiv : „La Preilsa". pu
blicația opoziționistă, care a _ fost 
suspendată timp de 14 luni și care 
acum a început să reapară ; „Barri- 
cada“. organul oficial al Frontului 
Sandinist : și „El Nuevo Diario". 
proguvernamental — precum și cite- 
va posturi de radio. Situația celor 
vreo 20 de posturi de radio particu
lare și opoziționiste suspendate mai 
demult de guvern urmează să fie 
clarificată.

Pe lingă aceste măsuri adoptate 
din proprie inițiativă, guvernul san
dinist a răspuns pozitiv la cererea 
partidelor politice de opoziție de a 
se organiza un dialog național, care 
a și început la 5 octombrie, la Ma
nagua. S-au trimis invitații de parti
cipare celor 11 partide legale, in
clusiv cele nereprezentate in parla
ment. centralelor sindicale nesandi- 
niste si asociațiilor patronale care 
alcătuiesc „Coordonarea Democratică 
Nicaraguană". Fiecare . organizație 
politică a desemnat în vederea dia
logului un membru prim și unul su
pleant, care pot fi însoțiți de oină 
la cinci asesori. Dialogul nu se va 
ține pentru a căuta alianțe pe linie 
de partid, ci pentru a discuta o serie 
de obiective in favoarea democrației 
și întărirea păcii, a declarat Sergio 
Ramirez, vicepreședintele tării, care 
a adăugat : „Ne aflăm acum intr-un 
moment bun pentru a avansa spre 
o viață politică normală, dar mai iu
tii trebuie luptat pentru a ajunge la 
pace". De menționat că dialogul na
țional s-a deschis in mod solemn 
in prezența membrilor comisiei de 
reconciliere națională, ambasadorilor 
țărilor din America Centrală, repre
zentanților „Grupului de la Conta- 
dora" și ai „Grupului de sprijin". 
ca și a unor reprezentanți ai O.N.U. 
și O.S.A. Reamintim că Nicaragua 
este confruntată cu o stare de război 
începind din 14 martie 1982. cind co
mandouri ale forțelor contrarevolu- ' 
ționare au aruncat în aer două po
duri importante din nordul și nord- 
vestul tării.

Dacă, pe de o parte, autoritățile 
sandiniste au făcut pregătiri intense 
în vederea realizării acestei întilniri

largi cu forțele opoziționiste, ele 
insistă, pe de altă parte, că nu există 
„posibilități reale" de dialofe cu gru
pările „contras", ci numai cu „con
ducerea lor supremă — care se află 
la Washington". Grupările „contras" 
s-au grăbit să respingă încetarea 
unilaterală a focului de către sandi- 
niști. afirmind că o încetare reală 
poate fi obținută numai dacă gu
vernul de la Managua se Înțelege cu 
ele asupra acestui lucru.

„Curajul" manifestat de „contras" 
se explică prin atitudinea Adminis
trației S.U.A.. care, deși a declarat 
că sprijină „in principiu" acordul de 
pace, nu și-a luat deocamdată nici 
un angajament privind sistarea spri
jinului militar, financiar și logistic 
oferit grupărilor antisandiniste din 
Nicaragua, ba, mai mult, și-a mani
festat intenția de a păstra aceste 
grupări ca o forță „viabilă și intac
tă" in timpul procesului de aplicare 
a acordului de pace. Luna aceasta 
expiră ajutorul pentru „contras", in 
valoare de 100 milioane de dolari, 
iar Administrația intenționează să 
ceară Congresului menținerea și spo
rirea ajutorului, care in viitoarele 
18 luni ar urma să se ridice la 270 
milioane de dolari.

Atît in rindurile opiniei publice 
americane, cit și în Congres creste 
împotrivirea față de ajutorul dat 
antisandiniștilor, lucru ilustrat chiar 
zilele acestea prin criticile formula
te în acest sens de membri ai Ca
merei Reprezentanților. în parte, a- 
ceste critici au fost legate și de 
dezvăluirile organizației indepen
dente , americape „Witness for 
Peace", care, intr-un document publi
cat recent, acuză forțele „contras" de 
asasinate, sechestrări și alte atacuri 
împotriva populației civile din Nica
ragua. Documentul arată că 
asemenea acte, care „pot fi consi
derate drept terorism", se 
intimidarea populației. Criticile pri
vind ajutorul dat grupărilor „con
tras" sint parte a celor referitoare la 
atitudinea generală a Administrației 
S.U.A. față de procesul de pace din 
zonă. Astfel, ziarul „Neta York 
Times" reproșează guvernului că a- 
cesta „vorbește despre pace și de
mocrație în America Centrală, dar 
nu face nimic pentru a le promova".

Preocupările pentru aplicarea a- 
cordului de pace semnat acum două 
luni au căpătat substanță și în SAL
VADOR. unde, după o fază de ex
plicabile ezitări, guvernul și mișca
rea insurgenților au reluat, la 4 oc
tombrie, dialogul întrerupt în 1984. 
după ce ambele părți au căzut de 
acord că un asemenea dialog trebuie

prin

încearcă

să aibă loc fără nici un 
diții prealabile. Unul 
„Frontului Democratic 
nar", Ruben Zamora, exilat in Nica
ragua din 1980. care și-a anunțat În
toarcerea in Salvador, a declarat că 
„poziția mișcării de gherilă este fle
xibilă și deschisă". adăugind că 
„ambele părți ar trebui să ajusteze, 
la condițiile din Salvador, aplicarea 
măsurilor vizind încetarea focțilui și 
realizarea păcii". Insurgenții au 
enunțat, de altfel, o încetare unila
terală a focului pentru perioada 
cind se desfășoară dialogul, plus cite 
două zile înainte și după.

Pe de altă parte, din Salvador se 
anunță că partidele de opoziție 
Mișcarea Populară Social-Creștină 
(M.P.S.C.), membră a Frontului De
mocratic Revoluționar (F.D.R.), și 
Partidul Social-Dcmocrat au hotărît 
să se unifice pentru a participa la 
alegerile din 1988 și 1989,

Și în GUATEMALA s-a inițiat un 
dialog intre guvern și o mișcare in
surgență, care datează de pe vremea 
regimurilor de dictatură militară și 
nu și-a încetat acțiunile nici după 
instalarea actualului guvern rezultat 
din alegeri libere. Judecind după re
latările presei, efectivele mișcării in 
cauză nu ar depăși 1 500 de oameni 
(in trecut numărul lor era mai 
mare), dar acțiunile ei. fie și spo
radice în ultima vreme, au fost so
cotite drept un impediment pentru 
desfășurarea normală a vieții poli
tice și ca atare s-a convenit asupra 
amintitului dialog, care se desfășoa
ră in aceste zile in capitala Spaniei, 
Madrid.

Din cele arătate mai sus rezultă 
că. in pofida unor impedimente,- 
previzibile de altfel. în calea aplică
rii prevederilor acordului de pace, 
in genere se poate vorbi de declan
șarea reală a unui proces pozitiv, 
care avansează, cu toate vicisitudi
nile. Este de sperat că el va conti
nua și că nu se va întreprinde nimic 
care să-1 perturbe sau să-l compro
mită. Cu ătit mai mult cu cit de 
avansul acestui proces sînt legate 
speranțele de stingere a conflictelor 
din istmul centro-american. pentru 
ca popoarele din țările regiunii să-și 
poată consacra eforturile propășirii 
economice și sociale. Este, de altfel, 
semnificativ că, în aceste zile, la 
O.N.U. a fost difuzat un „proiect de 
rezoluție prin care se ia act cu sa
tisfacție de înțelegerea de pace în 
America Centrală și se cere tuturor 
statelor membre ale Națiunilor Uni
te să-i acorde deplinul lor sprijin.

fel de con- 
din liderii 

Revoluțio-
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e scurt

DELEGAȚIILE U.R.S.S. ȘI S.U.A. 
au avut, la 7 și 8 octombrie, o nouă 
rundă in cadrul schimbului bilate
ral de păreri conform înțelegerii 
intervenite intre Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și președintele S.U.A.. Ronald Rea
gan. în legătură cu problema pre- 
întimpinării 
chimice 
T.A.S.S.

creat premisele necesare pentru 
îndeplinirea cu succes a acestui 
program și că ea deschide largi po
sibilități pentru consolidarea suve
ranității de stat, 
Bakhtar.

relatează agenția

proliferării 
relatează

Tovarășul

armelor 
agenția

Gustav
C.C. al

PRIMIRE.
Husak. secretar general al
P.C. din Cehoslovacia, președinte
le Republicii Socialiste Cehoslova
ce. l-a primit pe Ion Pățan, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
traordinar și plenipotențiar al 
publicii Socialiste România in 
publica Socialistă Cehoslovacă.

REUNIUNE. în
Evora au început
nii Grupului de lucru al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa. 
Expertii examinează tendințele ac
tuale din economia țărilor euro
pene.

orașul portughez 
lucrările reuniu-

Populare a R.P.D.C. a descoperit 
vasul, care efectua misiuni de 
spionaj, și l-a avertizat să-și de
cline identitatea. însă acesta nu a 
răspuns și a încercat să părăsească 
locul in mare viteză. . în direcția 
sud. în cursul tentativei, nava-spion 
s-a ciocnit cu vedeta în care 'se 
afla patrula și s-a scufundat,

DECES. Fostul președinte al Re
publicii Elene, Constantin Țsatsos, 
a încetat din viață la Atena, in 
virstă de 88 de ani. El a fost pri
mul președinte al Greciei după 
înlăturarea dictaturii militare. în 
1974.

n

ex- 
Re- 
Re-

LA MONTEVIDEO a fost dat pu
blicității comunicatul comun cu 
privire la vizita in Uruguay a lui 
"Eduard Se'vărdnadze. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. în ca
drul convorbirilor dintre miniștrii 
de externe sovietic și Uruguayan, 
relevă documentul, au fost exami
nate căile, de promovare și dezvol
tare a relațiilor de colaborare din
tre cele două țări. Examinind o 
serie de aspecte ale situației inter
naționale. cei doi miniștri au sub
liniat necesitatea soluționării pe 
cale pașnică a tuturor situațiilor 
conflictuale din lume, a trecerii la 
măsuri de dezarmare, și. în primul 
rind. de dezarmare nucleară.

SEMINAR. La Luxemburg se 
desfășoară lucrările unui seminar 
consacrat problemei economisirii 
energiei, organizat la inițiativa Co
misiei Pieței comune. Seminarul își 
propune să examineze măsurile 
menite să contribuie la transpune
rea în viată a programelor C.E.E., 
care vizează realizarea de economii 
la energia pentru uz industrial și 
casnic echivalente cu 94 milioane 
tone de țiței pe an.

ȘEDINȚA. Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Democratic al Po
porului din Afganistan, întrunit la 
Kabul, a examinat modul în care 
se desfășoară alegerile pentru or
ganele administrative, locale și se 
îndeplinește programul complex 
de extindere și consolidare a pu
terii de stat. S-a relevat că poli
tica de reconciliere națională a

UN GRUP DE ȘAPTE ȚARI din 
regiunea de‘ sud a Pacificului a 
adresat, președintelui sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U. o scrisoare 
in care se atrage atenția organiza
ției mondiale asupra faptului că 
referendumul organizat la 13 sep
tembrie în Noua Caledonie de către 
autoritățile franceze „nu a repre
zentat- un act liber și autentic în 
direcția autodeterminării, in con
formitate cu principiile si practica 
O.N.U.". Scrisoarea reafirmă- încre
derea statelor din regiune in rolul 
important al 
decolonizare

ALEGERI. în cadrul Partidului 
Liberal Democratic (de guvernă
mint), din Japonia, au început con
sultările in vederea alegerii succe
sorului lui Yasuhiro Nakasone. ac
tualul lider de partid și prim-mi- 
nistru. al cărui mandat se încheie 
la sfirșitul acestei luni.. Candidează 
la cele două funcții secretarul ge
neral al partidului. Noboru Takes- 
hita, fostul ministru de externe. 
Shintaro Abe, și actualul ministru 
al finanțelor. Kiichi Miyazawa. 
Toți cei trei candidați — relevă 
agențiile de presă — au declarat 
că vor continua actuala orientare 
a politicii externe a țării,' dar că 
au opțiuni diferite în legătură cu 
o serie de probleme interne.

O.N.U. in procesul de 
a Noii Caledonii.

A.C.T.C. anunță că oAGENȚIA 
ambarcațiune neidentificată a pă
truns. miercuri, adine în apele te
ritoriale ale R.P.D. Coreene, intr-o 
zonă situată la nord-vest de Chang- 
san, în Marea de Vest. O patrulă 
a forțelor navale Armatei

INTENȚIE. Militanți ai grupării 
ecologiste „Greenpeace" eu inter
ceptat o navă britanică aflată pe 
punctul de a deversa substanțe 
chimice in Marea Nordului, obli- 
gind-o să renunțe la această in
tenție. Se relevă că Marea Brita
nie este singura țară din zonă care 
nu a acceptat să renunțe la dever
sarea de substanțe chimice in Ma
rea Nordului, in pofida numeroa
selor avertismente in legătură cu 
pericolul creșterii gradului de po
luare a apelor acesteia.

DATORIA EXTERNA a Israelu
lui a sporit, in prima jumătate a 
acestui an. cu 630 milioane dolari, 
a anunțat Banca Israelului. Suma 
totală a datoriei externe a acestei 
țări, relevă comunicatul, depășește 
25 miliarde dolari.
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