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’ A
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind asigurarea producției de energie, folosirea 

rațională a energiei electrice, termice și a gazelor 
naturale și regimul de lucru al unităților economice 

și sociale pe perioada de iarnă 1988-1989
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 

România decretează :
Art. 1. — Ministerul Energiei Electrice și 

consiliile populare județene și al municipiu
lui București sînt obligate să ia măsuri fer
me pentru funcționarea centralelor electrice 
pe cărbune, hidrocarburi și a hidrocentrale
lor la întreaga capacitate și livrarea energiei 
la nivelurile stabilite prin plan, în vederea 
desfășurării normale a activității în unități
le economice, în toate ramurile și sectoarele 
din economie.

Ministerul Energiei Electrice este obligat 
să asigure în toate centralele electrice orga
nizarea corespunzătoare a producției și a 
muncii, întărirea ordinii și disciplinei, folo
sirea deplină a mijloacelor din dotare, astfel 
încît sistemul energetic național să funcțio
neze în bune condiții.

Ministerul Minelor poartă întreaga răs
pundere pentru livrarea de către unitățile 
miniere centralelor electrice a întregii canti
tăți de cărbune prevăzută în plan și de ca
litate corespunzătoare.

Consiliul de Miniștri va prezenta spre 
aprobare propuneri privind resursele și con
sumurile de energie electrică și termică ne
cesare săptămînal economiei naționale.

Art. 2. — Consiliul de Miniștri va lua mă
suri pentru ca în toate întreprinderile indus
triale, cu sau fără foc continuu, să se asigure 
organizarea corespunzătoare a schimburilor, 
a fluxurilor tehnologice, în vederea reducerii J 
consumului de energie electrică, și încadrării 
stricte în normele de consum aprobate, care 
sînt maxime.

Totodată, prin programarea corespunză
toare a schimburilor, se va asigura încadra
rea în puterile medii orare aprobate pe 
schimburi și la orele de vîrf și echilibrarea 
consumului pe întreaga durată a zilei.

Art. 3. — Ministerele, celelalte organe 
centrale, consiliile populare județene și al 
municipiului București, municipale și orășe
nești vor lua toate măsurile ca unitățile sub
ordonate să aplice regimuri severe de econo
misire și raționalizare a energiei termice, să 
asigure încadrarea în normele de consum și 
în repartițiile aprobate.

De asemenea, se vor lua măsuri pentru 
creșterea gradului de recuperare a resurselor 
energetice refolosibile prin asigurarea func
ționării la capacitatea nominală a tuturor 
instalațiilor recuperatoare și realizarea pu
nerii în funcțiune a noi capacități.

Art. 4. — Ministerul Petrolului va lua 
măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a 
surselor și capacităților de transport a ga
zelor naturale.

Repartizarea gazelor pe unități se va face 
conform planului, pe cicluri de producție, in 
concordanță cu programul de lucru al între
prinderilor.

Art. 5. — Consiliile de conducere ale mi
nisterelor, consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții, consiliile populare 
județene și al municipiului București, mu
nicipale, orășenești și comunale răspund de 
încadrarea strictă în normele de consum 
aprobate, îndeplinirea în bune condiții a sar
cinilor de plan și asigurarea desfășurării nor
male a lucrului în toate domeniile de acti
vitate.

Cotele de energie electrică, termică și gaze 
naturale vor fi defalcate pe unități și se vor 
lua măsuri de strictă încadrare in reparti
țiile zilnice și de respectare a programului 
de lucru stabilit pentru fiecare unitate, de 
încadrare în puterile medii orare, pe schim
buri, în cele aprobate pentru virful de sar
cină.

Art. 6. — Ministerele, celelalte organe cen
trale, consiliile populare județene și al mu
nicipiului București vor urmări zilnic consu
mul de energie electrică, termică și de gaze 
naturale al marilor consumatori și vor adop
ta măsuri pentru încadrarea permanentă în 
repartiții a tuturor unităților subordonate.

Art. 7. — Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Educației și învățămintului, Mi
nisterul Sănătății, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, uniunile centrale ale coope
rativelor și consiliile populare județene și 
al municipiului București vor lua măsuri ca 
unitățile din subordine să întocmească pro
grame de lucru potrivit prezentului decret, 
astfel încît să fie redus la minimum consu
mul de energie electrică și să se folosească 
cît mai mult lumina naturală.

Unitățile comerciale și de prestări servicii 
vor funcționa de la orele 8 -r 8,30 pînă la

17 — 17,30, cu excepția magazinelor pentru 
desfacerea produselor alimentare.

Programul de funcționare a unităților de 
alimentație publică nu va depăși ora 21,00.

Unitățile cultural-artistice își vor organiza 
în așa fel programul incit să reducă consu
mul de energie între orele 17 — 23.

Organele centrale și locale ale adminis
trației de stat, instituțiile de stat, unitățile 
admihistrativ-gospodărești, institutele de 
cercetare științifică și inginerie tehnologică 
și de proiectare își vor stabili programul de 
lucru în perioada in care se va putea folosi 
lumina naturală.

Unitățile de invățămînt primar, gimnazial, 
liceal, profesional și de maiștri, precum și 
cele de învățămint superior își vor organiza 
activitatea aștfel încît să folosească Ia maxi
mum lumină naturală. în unitățile de învă- 
țămînt care funcționează zilnic cu mai mult 
de 2.3 schimburi, activitatea va începe la 
ora 8,00 și se va încheia la ora 18,30.

Art. 8. — Incepind cu data de 1 noiembrie 
1988. durata programului de seară al tele
viziunii se mărește zilnic cu o oră.

Art. 9. — Toți cetățenii sînt obligați să gos
podărească cu maximum de grijă energia 
electrică, termică și gazele naturale și să eli
mine orice formă de risipă a acestora, să se 
încadreze în nivelurile de consum normate și 
să ia măsuri stricte pentru a realiza economii 
din cantitățile stabilite.

Consiliile populare municipale, orășenești 
și comunale vor întocmi programe pe fiecare 
localitate pentru livrarea căldurii și apei cal
de menajere, conform anexei la prezentul 
decret.

Art. 10. — Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri pentru aplicarea fermă a dispozițiilor 
prezentului decret în vederea asigurării ener
giei electrice, termice și gazelor naturale și 
respectării riguroase de către ministere, cen
trale, întreprinderi și ceilalți consumatori a 
normelor de consum stabilite și eliminării 
oricăror forme de risipă, asigurind cele mai 
bune condiții pentru desfășurarea activității 
economico-sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Anexa la Decret se publică în pagina a IlI-a.

RECOLTA DE PE TOATE SUPRAFEȚELEA
- strînsa și pusă la adăpost în cel mai scurt timp!
Lucrările agricole de toamnă con

tinuă să se desfășoare cu intensi
tate în intreaga țară. Pe primul plan 
al urgențelor se situează încheierea 
grabnică a insămințărilor. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii, pină în seara zilei de 
12 octombrie griul a fost semănat 
pe 85 la sută din suprafața prevă
zută. unitățile agricole din județele 
Covasna și Suceava incheind a- 
ceastă lucrare. Un volum mare de 
muncă a mai rămas de efectuat la 
stringerea, transportul și depozi
tarea roadelor toamnei. Potrivit 
acelorași date, porumbul a fost cu
les de pe 60 la sută din suprafața 
cultivată, soia — 81 la sută, iar 
sfecla de zahăr — 53 la sută. Cu 
prilejul recentelor vizite de lucru 
efectuate in unități agricole din 
județe situate in sudul țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. anali- 
zind stadiul lucrărilor agricole, a 
indicat să se acționeze cu intreaga 
răspundere pentru mobilizarea tu
turor forțelor materiale și umane 
de la sate in vederea accelerării 
ritmului de lucru in cimp, pentru 
stringerea grabnică și fără pier
deri a recoltei, depozitarea ei co
respunzătoare, cu alte cuvinte pen
tru încheierea in timp cit mai scurt 
a lucrărilor agricole de toamnă.

Concomitent cu recoltarea, pro
blema care trebuie să oreocupe in 
cel mai înalt grad conducerile uni
tăților agricole o constituie livrarea 
integrală a cantităților de produse 
prevăzute la fondul de stat. Aceasta 
este o acțiune de mare însem
nătate economică, de a cărei în
deplinire depind asigurarea bu
nei aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și 
satisfacerea altor cerințe ale 
economiei naționale. în nu
meroase unități agricole, datori
tă bunei organizări a transportu
lui. dar mai ales răspunderii de 
care au dat dovadă conducerile a- 
cestora. livrarea cerealelor la fon
dul de stat s-a desfășurat în ritm 
cu recoltarea. Ca urmare, can-

STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR, în procente pe județe, în 
seara zilei de 12 octombrie. Județele notate cu o linie nu cultiva 

sfeclă de zahăr. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii)

tităti apreciabile de porumb au 
fost recepționate si depozitate cu 
cea mai mare grilă în pătule si 
magazii, asigurîndu-se năstrarea 
lor în bune condiții. Punind in 
evidentă asemenea realizări, tre
buie arătat că in unele unități 
agricole se înregistrează decalaje 
apreciabile între cantitățile recol
tate si cele livrate. Această situa
ție este determinată, in principal, 
de persistenta unor neajunsuri la 
încărcarea si descărcarea produ
selor, fapt ce a determinat ca, in 
destule cazuri, cuplurile de trac
toare cu remorci si autocamioane
le repartizate la transport să facă 
un număr mai mic de curse decît 
cel prevăzut. Ca urmare, s-au 
creat decalate apreciabile între

cantitățile de porumb, sfeclă și 
alte produse recoltate si cele li
vrate la fondul de stat, situație ce 
obligă la adoptarea unor măsuri 
ferme menite să asigure trans
portul rapid al întregii producții 
existente pe cimp.

Sarcina cea mai importantă ce 
revine in aceste zile organelor si 
organizațiilor de partid, consilii
lor populare și întreprinderilor care 
se ocupă de contractarea produse
lor agricole este de a acționa cu 
hotărire pentru ca, în fiecare uni
tate agricolă, în fiecare județ, con
comitent cu Încheierea recoltării, 
să fie livrate neîntârziat toate 
cantitățile de porumb si alte pro
duse prevăzute la fondul de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a plecat, joi seara, în
tr-o vizită oficială de prietenie în 
Republica Populară Chineză, la in
vitația tovarășului Zhao Ziyang, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, și a tovarășului Yang 
Shangkun, președintele Republicii 
Populare Chineze.

Conducătorul partidului și statu
lui este însoțit în această vizită de 
tovarășii Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, loan Totu,

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Oțo- 
peni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai Comitetului Central al 
partidului, membri aî C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești.

Au fost de față însărcinați! cu 
afaceri ad-interim ai R.P. Chineze 
— Yang Jiachun, și R.P.D. Co
reene — Zu Ian Cian la Bucu

rești și membri ai celor două am
basade.

Pe aeroport se aflau mii de oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene, care au 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu o 
caldă manifestare de. stimă și pre
țuire. Prin aplauze și urale pu
ternice. cei prezenți au dat expre
sie sentimentelor de profundă dra
goste față de secretarul general al 
partidului.

Tineri și pionieri români, chinezi 
și coreeni au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

La ora 20. aeronava preziden
țială a decolat. îndreptîndu-se spre 
Beijing.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Consiliului Național al
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, de
legația Consiliului Național al Pa
tronatului Francez, condusă de Ray
mond Ravenel, președintele Comite
tului Franța — România din cadrul 
Consiliului, director general la So
cietatea „Citroen Automobile", care 
a efectuat o vizită in tara noastră.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate unele aspecte ale colaborării 
dintre. întreprinderi românești și 
franceze în diverse domenii. în con
textul general al relațiilor dintre 
cele două țări. A fost relevată im
portanța extinderii in continuare a 
colaborării economice, tehnico-știin-

tifice. în domeniul industrial dintre 
România și Franța. Totodată, s-a 
subliniat necesitatea relansării unor 
proiecte de cooperare, a inițierii și 
realizării de noi acțiuni de coopera
re r.omâno-franceze Pe terțe piețe. 
In acest sens, s-a reliefat utilitatea 
creării unor grupuri de lucru care să 
discute si să convină obiective si 
modalități concrete în principalele 
domenii ale cooperării romăno-fran- 
ceze.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
arătat că România dorește să dez
volte schimburile comerciale si co
laborarea cu Franța, pe principii e- 
conomice reciproc avantajoase, care 
să asigure o eficientă maximă și un 
nivel tehnic cît mai înalt

Patronatului Francez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si-a 

manifestat convingerea că vizita în
treprinsă în România de membrii 
delegației va contribui la identifi
carea de noi căi si posibilități me
nite să asigure dezvoltarea. în con
tinuare. a relațiilor economice din
tre firmele românești si franceze. în 
general dintre România si Franța.

La primire au luat parte tovarășii 
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului. loan Ungur, ministrul 
comerțului exterior si cooperării e- 
conomice Internationale.

A fost de fată ambasadorul Fran
ței la București. Jean-Marie Le 
Breton.

Măreț act istoric, strălucită încununare a luptei poporului 
pentru unitate și independentă

Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., desfășurată 
sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, la 11 octombrie a.c., a dezbătut și aprobat pro
punerile privind aniversarea a 70 de ani de la făurirea statului națio
nal unitar român. Comitetul Politic Executiv a dat o inaltă apreciere 
acestui măreț act istoric, subliniind câ acesta a încununat lupta de 
veacuri a poporului român pentru unitate și independență, a deschis 
calea dezvoltării națiunii noastre, a împlinirii visului secular al tuturor 
românilor de a trâi uniți in granițele aceleiași țâri, intr-un stat unitar, 
liber și independent

Aniversarea făuririi statului națio
nal unitar român ilustrează cu deo
sebită pregnantă inalta cinstire pe 
care partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o dau 
muncii și luptei eroice a înaintașilor 
pentru ca poporul român Să trăiască 
unit, liber și demn intr-o tară unită, 
liberă și demnă, să fie singur stă- 
pin pe destinele sale, atestă cu pu
tere profunda prețuire acordată lu
minoaselor tradiții revoluționare ale 
oamenilor muncii din țara noastră, 
tradiții ce alcătuiesc un bun de mare 
preț al istoriei noastre, un inestima
bil , tezaur de învățăminte și con
cluzii menite să lumineze munca și 
lupta poporului nostru pentru edi
ficarea noii societăți.

La jubileul Marii Uniri, poporul 
român in întregul său aduce pri
nosul dragostei și recunoștinței sale 
nețărmurite secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele 
Erou între eroii neamului, a că
rui eroică activitate revoluționară 
se identifică de peste 55 de ani cu 
lupta partidului și a poporului pen
tru libertate și dreptate socială, 
pentru independență și unitate na
țională, pentru socialism, ilustrul 
conducător de țară al cărui nume 
a devenit simbolul însuși al unității 
de nezdruncinat a națiunii române, 
al hotărîrii neabătute a acesteia de 
a făuri patriei române măreț viitor 
comunist, pe măsura marelui ei 
trecut.

Omagiind măreața înfăptuire de 
acum șaptezeci de ani, poporul ro
mân omagiază istoria sa eroică, în
delungată ți zbuciumată, de-a lun
gul căreia aspirația către unitate —

strins îngemănată cu setea de liber
tate și dreptate, cu vocația de pape, 
prietenie și colaborare cu alte nea
muri — a constituit o autentică per

pe care timpul însuși le-a consoli
dat. le-a întărit, prin secolele de 
muncă și întrajutorare comună, pes
te fruntariile nedrepte pe care le-au 
înăltat intre ei vitregiile veacurilor, 
prin îndelungatele lupte purtate in 
comun, împotriva tuturor primejdii
lor ce s-au abătut de atîtea ori, din 
toate cele patru zări, la hotarele pă- 
mintului românesc. Această muncă 
și luptă comună, la bine și greu, a 
învederat ca pe o mare lecție, ca pe 
o nepieritoare învățătură faptul câ 
numai „unirea face puterea", iar 
amploarea, intensitatea și diversita
tea legăturilor românești, simili

70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI 
NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

manentă a vieții poporului, o făclie 
ce a luminat neintrerupt drumul său 
prin vreme. Mîndru urmaș al daci
lor și romanilor, perpetuînd și îm
bogățind alesele însușiri moștenite 
de la inaintașii săi, statornic atașat 
vetrei strămoșești, înfrățit cu mun- • 
tii și cîmpiile, cu dealurile și văile, - 
cu codrii și rîurile țării, poporul - 
român a împlinit aici, in Carpati, la 
Dunăre și Mare, deceniu după de
ceniu și secol după secol, un glo
rios destin istoric, a cărui măreție 
stă în stăruința și consecvența cu ' 
care el a luptat pentru legitimele 
idealuri ale libertății și unității, 
pentru dreptul de a trăi in întregul 
său o viată proprie, de sine stătă
toare, de a-și orindui destinele po
trivit cu năzuințele sale.

Aceste idealuri își aveau Izvorul 
de nesecat in obîrșia comună a tu
turor românilor, in limba lor nepe
reche — una și aceeași în tot spa
țiul vechii Dacii —, in portul, o- 
biceiurile și datinile, în cultura lor 
unitară. în identitatea felului lor 
propriu de a fi și a simți. Idealuri

tudinea creației materiale ți spiri
tuale de-o parte și de alta a Carpa- 
tilor, în întreg arealul vechii Da
cii, oonștiința unității și a destinu
lui comun conferă istoriei românești 
un caracter unitar, ca un rezultat 
al creației Îndelungate și neîntrerup
te a unuia și aceluiași popor. 
Profunzimea și statornicia aspirație’ 
spre uilitate a românilor a reprezen
tat suportul trainic pe care s-au 
sprijinit atîtea eforturi ți Încercări 
de a realiza unitatea românească, e- 
forturi și încercări strălucit ilustra
te de marea înfăptuire de la înge
mănarea veacurilor al XVI-lea și al 
XVII-lea — unirea politică realiza
tă sub soeptrul mîndru al lui Mihal 
Viteazul, restauratorul vechii. Dacii, 
împlinitorul, cum s-a spus chiar in 
epocă, al unei implacabile legi a des
tinului.

Lege implacabilă — pentru că, deșt 
sub povara lovirilor din afară, ope
ra Viteazului a fost desfăcută la 
scurtă vreme, dorul unirii ți al li
bertății s-a lnstăpinit în tot mai 
multe inimi și conștiințe. Și fiind

astf el, a devenit de nebiruit. Ca do
vadă — la 1859, dîndu-și mina pes
te undele Miloovului, moldovenit și 
muntenii au făcut să se șteargă de 
pe hărți cel dinții hotar despărți
tor dintre români ; ca dovadă — la 
1918. în împrejurări de o comple
xitate fără precedent, românii au 
transformat Carpații din lanț care 
stringe — cum îi voiau neprieten'! 
lor — în mindru brîu care încinge 
trupul pămintului românesc. „Che
mat de istorie la fapte", cum suna 
unul dintre tulburătoarele documen
te ale epocii, poporul român a 
hotărit, fn virtutea dreptului său 
inalienabil de a-și lua soarta în 
propriile miinl, unirea tuturor pro
vinciilor românești aflate sub domi
nație străină cu patriă-mamă. Prin 
grandioase adunări plebiscitare, e- 
manație liberă a voinței obștii ro
mânești, convocate, precum măreața 
adunare națională de la Alba Iu- 
lia, „în numele dreptății eterne și 
a principiului liberei dispozitiunl a 
popoarelor", spt-e a mijloci ca na
țiunea „să-și spună cuvîntul său 
hotărîtor asupra sorții sale", aces
te adunări au adoptat istorice acte 
prin care s-a proclamat ca românii 
toti una să fie. Impunătoarea 
adunare de la Alba Iulia a fost 
precedată si pregătită de zeci si 
sute de adunări De Întreg cuprinsul 
Transilvaniei, la care au fost pre
zente „păturile cele mai largi ale 
poporului", care, alegîndu-ți delega
ții pentru Alba Iulia. le-au dat un 
unic mandat — „să fie rostitorii în
flăcărați ai adevăratelor noastre 
sentimente", adică să voteze „nu
mai și numai pentru unire". întrucât 
aceasta era „dorința fierbinte ce 
însuflețește inima fiecărui român".

Și fiindcă aceasta era dorința ge
nerală, din toate colturile Transil
vaniei s-au îndreptat spre Alba 
Iulia peste o sută de mii de români, 
conferind prin numărul lor caracter 
plebiscitar si un uriaș suport na
tional hotărîrilor adoptate. Iar a- 
ceste hotărîri au fost solemne, pe 
măsura vrerii si a așteptărilor tn-
(Continuare in pag. a II-a)
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ACTIVUL DE PARTID,
Un amplu proces de înflorire

economico-socială a așezărilor rurale
puternic sprijin in perfecționarea stilului
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Imagini revelatoare ale înnoirilor edilitare de la Mahmudia, județul Tulcea, și Balotești, Sectorul agricol Ilfov

Viitoarea configurație a centrelor 
agroindustriale 

de pe
Red. : In continuarea dezbaterii 

noastre (publicată intr-un număr an
terior al ziarului), o întrebare care 
izvorăște dintr-un larg interes cetă
țenesc : cum vor arăta viitoarele cen
tre. orășele agroindustriale ca urmare 
a înfăptuirii programului de dezvol
tare, de organizare, adică de siste
matizare și modernizare a acestor 
localități ? Iată răspunsurile specia
liștilor de la Institutul de cercetare 
și proiectare pentru sistematizare, 
locuințe și gospodărie comunală 
București:

S. Dateu : As dori să revin 
lntii la unele aspecte legate de 
cesitatea organizării si modernizării 
localităților rurale in această etapă. 
Pentru că din această necesitate iz
vorăște în mare măsură, cred eu. si 
viitoarea înfățișare a localităților ce 
vor deveni centre 
Asa cum 
voltare a 
cuantifica 
vieții. Iar — --------- -------------------
acestei calități a vietiî 11 constituie 
calitatea de locuire, prin aceasta în- 
telegîndu-se două aspecte: 1. ca
drul locuinței prooriu-zis și 2. ca
drul așezării, al localității sub ra
portul nivelului urbanizării. De la 
ateste criterii si cerințe pornind, se 
înțelege că nu poți să ridici calita
tea vieții în mediul rural fără să 
intervii, deopotrivă, asupra celor 
două aspecte. Așadar, sub primul 
aspect trebuie asigurate cetățenilor 
locuințe bine organizate, dispunind 
de un confort la nivelul calității vie
ții contemporane, deci asemănătoare 
celor din mediul urban. Aceasta 
deoarece necesitățile actuala ale oa
menilor societății noastre socialiste, 
respectiv necesitățile primare ale 
omului sînt aoeleași, indiferent dacă 
este muncitor, agricultor sau inte
lectual. Pentru ridicarea calității vie
ții întregului nostru popor trebuie 
să se asigure tuturor oamenilor 
muncii condiții cît mai asemănătoa
re de locuire, aceasta fiind o expre
sie materială a aplicării in viață a 
principiului eticii si echității socia
liste. principiu de bază al societății 
noastre socialiste. Al doilea aspect 
privind calitatea de locuire se re
zolvă prin dezvoltarea dotărilor so- 
cial-culturale si cele edilitare ala 
localităților rurale, la nivelul cerin
țelor actualei etape a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si a înaintării României spre 
comunism. Este ușor de înțeles că 
nu se poate ridica in general con
fortul de locuire fără dezvoltarea în 
ansamblu a localităților, fără asigu
rarea dotărilor sociale necesare a- 
cestora — a unităților școlare, cul
turale. sanitare, comerciale, fără ca 
localitățile să beneficieze de o rețea 
de apă, de canalizare, de drumuri 
etc. lată dar de ce în viziunea 
partidului nostru procesul de organi
zare si modernizare a localităților 
rurale vizează deopotrivă, ca un tot 
unitar, realizarea unor locuințe noi. 
frumoase, confortabile, construite în 
toate județele prin păstrarea și va
lorificarea liniilor arhitecturii tra
diționale locale, precum si edificarea 
unor construcții social-culturale mo
derne. corespunzătoare cerințelor ri
dicării nivelului de trai material și 
spiritual al locuitorilor așezărilor 
rurale la nivelul celor de la orașe.

S. Constantin : In această privin
ță. în toate județele tării sînt nu
meroase comune care prin organiza
re, prin nivelul construcțiilor de lo
cuințe, al dezvoltării economice șl al 
dotărilor social-culturale si edilitare 
se poate spune că întrunesc de pe 
acum criteriile și caracteristicile 
unor moderne localități rurale, ade
vărate centre agroindustriale. Așa. 
bunăoară, este si comuna Lehliu- 
Gară din județul Călărași, centru de 
consiliu unic agroindustrial cu rol 
polarizator pentru comunele din 
preajma sa. sub toate laturile vieții 
economioo-sociale. Aici există deja 
o reprezentativă întreprindere in
dustrială cu 1 300 de lucrători, nu
meroase unităti de industrie mică 
(cu o producție totală de 30 000 de 
lei oe locuitor), un spital cu 190 de 
paturi, cu maternitate, policlinică si 
farmacie, un liceu industrial, un 
frumos centru de cultură si creație 
„Cintarea României". De asemenea, 
au fost construite si date în folo
sință peste 350 de apartamente în 
blocuri noi, moderne și în vile dotata 
cu tot confortul, apă curentă, 
nalizare. telefonie interurbană 
unităti comerciale si de prestări 
vicii cu peste 50 de profiluri și 
asemenea dotări. Asa arată de 
menea si comunele Teiuș 
Tileagd (Bihor). Ianca (Brăila). Ne- 
hoiu (Buzău). Băneasa (Constanta), 
Teremia Mare (Timiș). Ulmeni (Ma
ramureș). Avria (Sibiu). Flăminz! 
(Botoșani). Poiana Mare (Dolj), Gu- 
gesti (Vrancea). Fierbinți (Ialomița) 
si multe altele.

A. Alecsandrescu î O imagine re
velatoare a Înfățișării pe care o 
vor avea viitoarele centre agroin
dustriale o prezintă fără Îndoială 
organizarea și modernizarea unor 
comune din sectorul agricol Ilfov 
— Otopeni. Bragadiru. 30 Decembrie. 
Cornetu si altele. Desigur, fiecare

se conturează
acum

din

mal 
ne-

agroindustriale, 
se știe, pe scara de dez- 
fiecărei societăți se poate 
si o anumită calitate a 
un element definitoriu al

ca- 
etc.. 
ser- 
alte 
ase- 

(Alba),

comună se va dezvolta tinlnd seama 
de propriile sale trăsături specifice, 
de configurația sa economico-socia- 
lă. de zona de relief in care este 
amplasată, de tradițiile arhiecturii 
locale. In orice caz. noi. specialiștii 
institutului, considerăm că va trebui 
să depunem eforturi pentru îmbu
nătățirea în continuare a concepției 
despre casele ce se vor construi în 
localitățile rurale. Ea trebuie să tină 
cont în primul rînd de faptul 
crin noile locuințe, prin dotările 
cial-edilitare țăranul nu trebuie 
se transforme din producător 
consumator, că trebuie să 1 
asigure posibilități reale de

că 
so- 
să 
in 
se 
a 

cultiva un lot. de a creste niște ani
male, ceea ce este în cea mal 
deplină tradiție a țăranului român. 
De fapt. în fiecare localitate, por
nind de la principiile generale ale 
organizării si modernizării localită
ților rurale, de la prevederile legii, 
de la indicațiile documentelor de 
partid, se vor avea în vedere cu 
maximă responsabilitate condițiile 
concrete. Sînt in atenția specialiști
lor si alte multe probleme privind, 
spre exemplu, configurația satelor 
de munte, adoptarea unor proiecte 
care să tină seama de resursele lo
cale de materiale de construcții, de 
tehnicile si tehnologiile de construc
ție. de forța de muncă etc.

S. Dateu : Pentru că s-a amintit 
In dezbaterea noastră de organizarea 
si modernizarea unor comune din 
sectorul agricol Ilfov, as vrea să 
amintesc, ca unul care m-am ocupat 
în mare măsură de aceste proiecte, 
citeva amănunte semnificative. în 
primul rînd. în stabilirea organiză
rii si modernizării fiecărei localități 
din sectorul agricol Ilfov s-a pornit 
de la structura populației : citi din 
locuitori sînt lucrători in agricultu
ră. citi în alte domenii. Cunoscînd 
aceste proporții, s-au realizat 
cuinte pentru două categorii de 
cuitori : pentru cei cu 
agricultură si pentru

ocupatia 
ceilalți.

lo- 
lo- 
în

De

nrinciniu. locuințele pentru lucrăto
rii din agricultură sînt grupate cite 
patru cu parter si etaj, prevăzute 
în curte cu anexe gospodărești, in 
care omul poate să crească o vacă, 
citeva oi. păsări, animale mici. Fie
care locuință dispune de asemenea 
de grădini in jur de 90—100 metri 
pătrati. în ceea ce privește ceilalți 
lucrători din localitățile rurale — 
specialiști, lucrători în administra
ție. în unităti economice de tip in
dustrial. de servire sau comerciale, 
pentru ei s-au construit blocuri cu 
2—3 etaje dispunind de confortul 
necesar si prevăzut pentru aseme
nea blocuri de locuințe asemănătoa
re celor de la orașe. Al doilea lu
cru la care vreau să mă refer, si asta 
pentru că anumite ziare de peste ho
tare, unele posturi de radio și tele
viziune rău intenționate, denaturind 
realitatea, perorează despre așa-zisa 
distrugere a satelor, să amintesc că 
în privința confortului de locuire, 
majoritatea caselor ce existau în a- 
ceste comune aveau citeva caracte
ristici definitorii : erau case vechi, 
organizate în sistem vagon, cu aca
returi „agățate" ulterior, cu zidu
rile din chirpici sau paiantă, multe 
din ele fără izolație hidrofugă, ter
mică. cu un confort scăzut. Tocmai 
de aceea în proiectarea noilor lo
cuințe s-au avut în vedere atît noile 
cerințe de confort, cît și arhitectu
ra rurală românească, ținînd seama 
că sectorul agricol Ilfov este o zonă 
de cîmpie. în sfirșit. în al treilea 
rînd as Vrea să semnalez un anu
mit aspect legat de plastica arhitec
turală în mediul rural. In această 
privință cred că unitățile de proiec
tare județene, consiliile de sistema
tizare. consiliile populare trebuie să 
tină seama în mai mare măsură de 
faptul că la ora actuală există un 
impact între tehnologie și tradiție, 
în unele localități se fac blocuri din 
aceleași prefabricate care se folosesc 
și la construcțiile orășenești. Au fost 
preluate desigur unele elemente tra
diționale : acoperiș cu șarpantă, aco
periș cu țiglă, streșini înfundate, 
parapete la balcoane din elemente 
de lemn etc., dar cred că nu este 
suficient. Ar trebui ca și in astfel 
de localități să se apeleze în mai 
mare măsură la mijloacele materiale 
locale.

A. Alecsandrescu : Ceea ce aș vrea 
să remarc, de asemenea, este fap
tul că finalizarea schițelor de orga
nizare și modernizare a fiecărui cen
tru agroindustrial, ca de altfel a fie
cărei localități rurale, are la bază 
studii competente, dezbateri ale spe
cialiștilor, analize din partea facto
rilor de decizie, și mai ales, ample 
dezbateri, consultări ale cetățenilor, 
ale opiniei publice pentru ca in a- 
ceastă privință nimic să nu stea sub 
semnul grabei, improvizației, copie
rii șablonarde, ci să se aibă în ve
dere condițiile și perspectivele con
crete de dezvoltare a fiecărei loca
lități, specificul și tradițiile sale.

In cadrul dezbaterii s-au ri
dicat și alte aspecte asupra că
rora. ne propunem să revenim 
in numerele viitoare ale ziaru
lui. Concluzia esențială a dezba
terii este aceea că prin ampla 
operă de organizare și moder
nizare a localităților rurale, o 
creării centrelor agroindustriale 
se va asigura ridicarea nivelu
lui de dezvoltare economico- 
socială a localităților rurale, se 
vor reduce — și în multe do
menii se vor lichida — deose
birile esențiale dintre sat și 
oraș, se va realiza o tot mai 
mare apropiere a condițiilor de 
muncă, de viață materială și 
spirituală de la sate de cele de 
la orașe. Se vor crea astfel, așa 
cum sublinia secretarul general 
al partidului, premisele necesa
re pentru realizarea unei socie
tăți omogene a oamenilor mun
cii, a poporului muncitor unic, 
călăuzit de aceleași năzuințe, 
de aceleași interese, stăpîn de
plin pe destinele sale, hotărit 
să-și făurească în mod con
știent o viață liberă, indepen
dentă In societatea socialistă și 
comunistă.

Dezbatere organizată de
AI. PINTEA
Ion MARIN

Una dintre ideile cardinale formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Tezele din aprilie este și aceea 
privind necesitatea perfecționării 
permanente a formelor organizato
rice, a metodelor și stilului de mun
că ale partidului. Intre formele or
ganizatorice ale organelor de partid 
un loc deosebit de important in în
făptuirea sarcinilor economi co-socia- 
le și cuprinderea tuturor domeniilor 
de activitate îl are activul de partid. 
Și pentru Comitetul municipal de 
partid Iași folosirea activului de 
partid semnifică o pîrghie de ma
ximă eficiență in atingerea obiecti
velor stabilite. Centru științific, cul
tural și de invățămint cu o îndelun
gată tradiție, municipiul nostru este 
astăzi și o puternică citadelă indus
trială modernă, in plină dezvoltare. 
De aici și aria vastă și complexă a 
preocupărilor noastre, a sarcinilor 
pe care le avem de îndeplinit. Fără 
sprijinul activului de partid ar fi 
greu de imaginat, dacă nu imposibil, 
cum am putea face fată exigentelor 
actuale. Nu este acțiune, de mai 
mică sau mai mare amploare, la care 
să nu participe, intr-o formă sau 
alta, cadre din activul de partid, el 
fiind prezent în întreaga muncă or
ganizatorică și politico-educativă a 
comitetului municipal de partid.

In activul de partid al comitetului 
municipal de partid sînt cuprinși 
membri ai consiliilor și comi
siilor pe probleme, activiști șl 
activiști-instructori, secretari ai co
mitetelor de partid și ai organizației 
de bază, cadre din fruntea organi
zațiilor de masă și obștești, condu
cători ai unor întreprinderi de inte
res republican și local, cadre cu 
funcții de răspundere din unități 
școlare, deputați, propagandiști. 
Menționăm că in activul de partid 
au fost selecționați muncitori cu 
Înaltă calificare, maiștri, tehnicieni, 
specialiști din rindul subinginerilor, 
inginerilor și economiștilor, oameni 
din domeniul științei, artei și cultu
rii, invățămintului și sănătății, alte 
cadre.

Cum lucrăm concret cu activul 
pentru înfăptuirea obiectivelor eco- 
nomico-sociale care revin comitetu
lui municipal de partid ? De cele 
mai multe ori. în plenare și ședințe 
de birou, dezbaterile au ca puncte 
de pornire analizele și studiile efec
tuate de colectivele activului de 
partid pe domenii sau constituite 
special clnd pregătim asemenea ple
nare și analize. Astfel am procedat 
cînd am examinat intr-o ședință de 
birou șt apoi și lntr-o plenară a 
comitetului municipal de partid pro
blema investițiilor. Colective ale ac- 

; tivului nostru de partid, împreună cu 
comitetele de partid și activul lor din 
unitățile care au investiții, spre 
exemplu, la întreprinderea metalur
gică, la care se află in construcție 

: un laminor de benzi înguste de Otel 
trase la rece, la Combinatul de u- 
tilaj greu, unde sint mai multe o- 
biective în construcție. între care 
forja grea nr. 2, și o nouă fabrică 
de oxigen ce va asigura combinatu
lui în totalitate această materie pri
mă și la alte unități au analizat 
mersul lucrărilor, aprovizionarea cu 
materiale și utilaje, ritmul de mon-

7
acestora. In felul aoesta, la 

fost

Acțiuni și preocupări actuale, 
perspective concrete

Red. l tnfățișlnd perspectivele dez
voltării localităților rurale, secreta
rul general al partidului sublinia că 
inci din acest cincinal va trebui să 
se pună o bază temeinică in fiecare 
consiliu agroindustrial, urmind ca 
pină in 1995 să avem deja conturate 
bine fiecare centru orășenesc agro
industrial și, in perspectiva anilor 
2000, practic, să se inchție organi
zarea modernă a acestora. Concret, 
cum se acționează pentru înfăptuirea 
acestora T

A. Alecsandrescu t Institutul nos
tru «icționează ferm pentru înfăp
tuirea orientărilor și sarcinilor tra
sate de. secretarul general al parti
dului, elaborind ample studii privind 
structura de localități, crearea de 
noi, centre agroindustriale care să 
asigure condiții superioare de mun
că și viață populației din mediul 
rural. Pornind de la analiza rețelei 
de așezări și de la organizarea a- 
cestora în sisteme de localități, pe 
trepte de complexitate diferită, stu
diile noastre urmăresc să se asigure 
toate dotările necesare cu rol de ser
vire teritorială sau locală. In acest 
sens, un îndreptar de primă impor
tanță ne sînt indicațiile secretarului 
general al partidului. Cu ocazia exa
minării modului de realizare a pro
gramelor de sistematizare teritorială 
a sectorului agricol Ilfov și a jude
țului Giurgiu, referindu-se la cen
trele agroindustriale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că în cadrul 
acestora vor trebui să funcționeze 
importante unități industriale, uni
tăți agricole în ramuri specifice zo
nei respective, vor fi create unități 
ale industriei mici, se vor dezvolta 
serviciile. Totodată, în aceste centre 
vor fi create unități de învătămînt, 
cultură și ocrotire a sănătății. în 
afara școlilor generale și a școlilor 
profesionale vor funcționa licee 
avind și treapta a doua, asigurin- 
du-se, astfel, invățămlntul de 12 ani, 
iar căminele culturale iși vor desfă
șura activitatea ca centre de cultură 
și creație „Cintarea României". Vor 
fi construite în fiecare centru oră
șenesc agroindustrial spitale, dispu
nind de maternități șl farmacii pro
prii, precum și alte unități destina
te publicului — baie comunală, bru
tărie, piață agroalimentară, complex 
sportiv etc. In aceste centre orășe
nești agroindustriale lși va desfă
șura activitatea și consiliul unic 
agroindustrial, ca organism politi
co-economic, de coordonare a între
gii activități, care va cuprinde, in 
medie, 4—5 comune.

A. Budișteanu : Plecînd de la a- 
eeste cerințe, ca și de la constată
rile că vechile planuri și programe 
de organizare și dezvoltare a locali
tăților au fost pe alocuri nerespec
tate, în prezent in fiecare județ se 
finalizează noile schite și planuri 
care vor prefigura in mod concret 
felul în care urmează să se dezvolta

fiecare centru agroindustrial, fieca
re localitate rurală. în finalizarea 
acestor schițe se au în vedere im
portante elemente noi. fi. in primul 
rind, esențial este ca in aceste cen
tre agroindustriale să funcționeze 
importante unităti agricole cu ra
muri specifice zonei respective, să se 
dezvolte unități din ramura indus
triei mici care să valorifice in pri
mul rînd resursele materiale lo
cale. serviciile, acestea constituind 
temelia înfloririi multilaterale a aces
tor localități. Al doilea element de 
care trebuie să se tină seama este 
faptul că centrele agroindustriale 
vor coincide cu sediile de consilii 
unice agroindustriale. In această 
etapă ele sînt așadar localitățile ru
rale asupra cărora se vor concentra 
eforturile de organizare și finalizare, 
urmărindu-se deplasarea centrului 
de greutate de la localitățile reșe
dință de județ și alte orașe mari că
tre aceste centre agroindustriale, mal 
numeroase, mai apropiate de locali
tățile din jur, astfel ca ele să de
vină centre polarizatoare ale vieții 
economico-sociale în teritoriu.

S. Nădejde : Scopul urmărit este 
așadar ca in jurul fiecărui viitor 
centru agroindustrial să graviteze 
mai multe comune in așa fel ca 
populația să aibă totul la îndemînă 
și să nu se mai deplaseze pe dis
tante mari cum se petrec lucrurile 
în unele județe cu puține orașe — 
Călărași, Brăila — sau chiar cu unul 
singur ca în cazul județului Giurgiu. 
In final, acest proces vizează creș
terea numărului localităților cu ca
racter urban, o mai echitabilă re
partizare a centrelor urbane in cu
prinsul fiecărui județ, așa cum eu 
două decenii în urmă s-a avut in 
vedere repartizarea mai echitabilă a 
marilor centre urbane pe teritoriul 
țării. Priviți harta țării. Imagina- 
ți-vă cum arăta cind existau numai 
16 mari municipii-reședintă de re
giuni. Și iată cum se prezintă 
astăzi, cind numărul marilor orașe 
și municipii este de două ori și ju
mătate mai mare. Cred că este un 
argument palpabil și o analogie fa
vorabilă înțelegerii rolului pe care 
urmează să-l aibă centrele agroin
dustriale în viitor. De altfel aș 
aminti că secretarul general al 
partidului a cerut ca în acest do
meniu de activitate, de o asemenea 
importantă economico-socială, să se 
acționeze cu maximă rigoare. O răs
pundere deosebită revine in această 
privință consiliilor populare jude
țene, comisiilor de specialitate, ast
fel ca activitatea de organizare și 
modernizare a localităților rurale și 
in primul rind a centrelor, respectiv 
orașelor agroindustriale să conducă 
la creșterea gradului de civilizație, 
la îmbunătățirea continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
cetățenilor ce trăiesc și muncesc în 
aceste localități.

activității politico-ideologice și cul
tural-educative și artistice în vede
rea făuririi omului nou. Astfel, pen
tru organizarea petrecerii timpului 
liber al oamenilor muncii s-au luat 
măsuri ca, după încheierea ediției 
Festivalului național „Cintarea 
României", să se continue manifes
tările de masă, să se programeze cu 
mai multă regularitate spectacole 
artistice în zilele de sărbătoare la 
locurile, de agrement, la teatrul de 
vară, la casele de cultură.

Analizind in spirit critic și auto
critic activitatea desfășurată în do
meniul folosirii activului de partid, 
trebuie să arătăm că in această pri
vință se mai fac simțite tendințe de 
formalism și rutină. Multe dintre 
acțiunile organizate cu activul ar fi 
avut, indiscutabil, o eficientă sporită 
dacă între ele s-ar fi stabilit o mai 
strinsă legătură, avind ca fundament 
obiective majore unitare. De exem
plu. pornind de la sarcina sporirii 
volumului exporturilor, ăr fi fost 
necesar ca în preocupările activului 
să se stabilească o corelație organică 
între necesitatea elaborării de teh
nologii avansate și activitatea 
asimilare de noi produse care, 
rindul lor, ar fi presupus promova
rea mai puternică a progresului teh
nic. De asemenea, progresul tehnic 
trebuie pus într-o strinsă legătură 
cu pregătirea profesională si politică 
a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor. Și pentru a putea mobiliza 
capacitatea de creație a colectivelor 
de muncă s-ar fi impus ca activul 
comitetului municipal de partid să 
ajute organele de partid din unită
țile economice să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă, inclu
siv antrenarea mai eficientă a pro
priului activ de partid.

Neajunsurile din munca comitetu
lui municipal de partid cu activul 
său au fost determinate de absenta 
unei viziuni de ansamblu in folosi
rea activului, de faptul că uneori 
ne-am limitat mai mult la consulta
rea activului și mai puțin la impli
carea lui directă în rezolvarea pro
blemelor cu care ne confruntăm. De 
aceea, in ultimele luni, cum de alt
fel o demonstrează și exemplele 
menționate, acționăm cu mai multă 
fermitate in antrenarea activului de 
partid, în așa fel incit acțiunile sale 
să prezinte, mai mult decit in trecut, 
girul eficientei. Comitetul municipal 
de partid este hotărit ca, în lumina 
orientărilor cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceausescu de la 
ședința din 3 octombrie a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
să pună în Valoare cu mai multă pri
cepere potențialul organizatoric și de

taj al 
laminorul de benzi inguste a 
stabilită ca problemă principală ne
cesitatea întăririi colaborării cu în
treprinderile care livrează utilaje 
din diverse județfe din țară. Propu
nerea fiind însușită, am luat și noi 
legătura cu comitetele de partid res
pective. La Combinatul de utilaj 
greu, in baza studiului efectuat, s-a 
intensificat acțiunea de sprijinire a 
constructorilor și montorilor antre
prizelor. de construcții-montaje. Ast
fel, lucrătorii care urmează să lu
creze in noile secții montează, ală
turi de lucrătorii specializați, toate 
mașinile și instalațiile, cunoscindu-le 
mai bine și din această fază, pe lingă 
faptul că ajută la punerea lor mai 
repede în funcțiune. In urma acestor 
acțiuni, la noua fabrică de oxigen 
lucrările au avansat incit punerea în 
funcțiune va avea loc incă în acest 
an. De asemenea, pentru grăbirea 
lucrărilor la forja grea nr. 2, s-a 
recomandat turnarea si prelucrarea 
cu prioritate a componentelor presei 
de 12 000 tone-forțâ, care se va mon
ta in noua forjă. în acest fel se ur
mărește ca lucrările de montaj să 
meargă în pas cu cele de construcții.

La construcțiile de locuințe stu
diul făcut de un colectiv al activului 
de partid a ajuns la concluzia că 
organizarea muncii pe șantiere tre
buie să se facă mai riguros, astfel 
ca finisările exterioare să fie execu
tate în același timp cu construcții
le de structură, nu să se mai amine 
de pe un an pe altul sau să se intre 
în perioada friguroasă cînd nu se 
mai poate realiza calitatea cea mai 
bună. Măsura, deși a încetinit oare
cum ritmul de lucru, a dus la un 
cîștig cert în finisarea mai repede a 
unor blocuri de locuințe, ca și în 
realizarea acestor lucrări de mai 
bună calitate. Totodată, organizarea 
superioară a muncii pe șantiere, în
tărirea ordinii și disciplinei au con
dus în cele din urmă și la creșterea 
ritmului execuțiilor, 
predarea a circa 200 
avans fată de plan.

Activul de partid 
bune rezultate și în 
cii organizatorice. Colectivele din a- 
cest domeniu au studiat posibilită
țile de îmbunătățire a stilului șl me
todelor de lucru folosite de organele 
și organizațiile de partid si de con
siliile oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile ieșene în ve
derea antrenării tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor de 
producție. In baza acestor studii 
s-au luat măsuri de întărire a unor 
organizații de partid prin primirea 
de noi membri de partid, și chiar _____ _____ ____ _ _________
transferarea unora dintre cel mai creație ai puternicului său activ de 
buni comuniști pentru a fi nuclee de partid in vederea încheierii cu cit 
influențare și mobilizare ^colective- mai bune rezultate a acestui an și 

siar'i i cbnd&iiîor în- 
............fllîWipe anul 
viitor pentru a spori contribuția oa
menilor muncii din Iași la înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XlII-lea și Conferința 
Națională ale partidului. .

Euqen NECH1FOR 
prim-secretor al Comitetului 
municipal lași al P.C.R.

concretizat 
apartamente

in 
in

cul-am folosit 
domeniul mun-

influențare și mobilizare â 
lor nou constituite. Prin inlor nou constituite. Prin îmbunătăți- pregătirii; temeinici 

■ rea stiluiiil'-si meț<*i^or  de munefc ddpliniriijsf ’
cu activul de partid, în ultima pe
rioadă raza lui de acțiune a fost 
extinsă și asupra organizațiilor de 
partid din unitățile cooperației meș
teșugărești. din comerț, industria ali
mentară, din sănătate și altele.

O
s-o 
rea

contribuție hotăritoare și-a adu- 
activul de partid și la analiza- 
posibilităților de Intensificare a

.or

Măreț act istoric, strălucită încununare a luptei
poporului pentru unitate și independență

(Urmare din pag. I) fel de forte, că ele triumfă, mai 
devreme sau mai tirziu. dacă po
porul respectiv este ferm hotărit 
să nu precupețească nici o jertfă in 
acest scop. Prin toate acestea, actul 
istoric de la 1 Decembrie 1918 a în
tărit puternic conștiința de sine a 
națiunii române, a creat în rîndurile

bune tradiții ale poporului, organi- 
zind și conducînd lupta maselor 
populare pentru dreptate șl egalita
te socială, pentru progres și bună
stare, pentru apărarea independentei 
și integrității teritoriale, a suverani
tății României. * Sub conducerea 
partidului, poporul român a infăp-

de 
la

tregului neam românesc. Decizind 
unirea tuturor românilor, așezind 
temeliile tării reîntregite pe prin
cipii democratice largi, adunarea de 
la Alba Iulia a înscris intre ho- 
tărîrile adoptate pe aceea a asigu
rării deplinei egalități in drepturi
a poporului român și naționalități- < 
lor conlocuitoare, adeverind prin 
fapte că lupta sa, cum remarcabil s-a 
spus în epocă, „a fost izvorită din 
porniri generoase și nu din pofta 
brutală de a schimba rolurile spre 
a deveni din împilați împilatori, din 
oprimați oprimatori", că românii 
aspirau la întemeierea unei frățești 
conlocuiri cu cei de altă naționali
tate. conlocuire „întemeiată pe drept 
și dreptate, pe respect de drept și 
încredere reciprocă".

Statul national unitar român era, 
așadar, creația istorică a poporului 
român, rodul tăriei sale morale, al 
stăruinței cu oare acționase pentru 
împlinirea idealului său. al luptei 
eroice și îndelungate pe care o 
dusese pentru a netezi calea spre 
înfăptuirea unității statale. Relevînd 
acest sacru adevăr, secretarul ge
neral el partidului sublinia : „Des
fășurarea evenimentelor istorice a 
demonstrat cu putere că Unirea de 
la 1 Decembrie 1918. care a dus la 
crearea statului national unitar 
român, a fost rezultatul nemijlocit 
al luptei hotărite a celor mai largi 
mase populare, a întregului popor, 
un act iu deplină concordantă cu 
drepturile inalienabile ale români
lor. cu realitatea obiectivă, cu ce
rințele legice ale dezvoltării istorice 
sociale.

Conferința de pace Încheiată in 
1920. la doi ani după realizarea de 
fapt a unirii Transilvaniei cu 
România, n-a făcut decit să con
sfințească o realitate concretă, 
obiectivă. Unirea nu este rezultatul 
tratativelor de pace, al Tratatului de ■ 
la Trianon, ea fusese hotărită si 
realizată prin lupta maselor popu
lare din Transilvania si România 
incă din 1918. Tratatul de pace de 
la Trianon nu putea să nu recu
noască această realitate, impusă 
prin lupta întregii națiuni române. 
Nimeni nu mai putea schimba ju
decata istoriei, voința dirză a unui 
intreg popor, hotărit. după secole de 
dezbinare impusă, să trăiască unit, 
in independentă si pace, colaborind 
prietenește cu toți vecinii săi. cu 
toate popoarele lumii".

Unirea cea Mare, făurirea statu
lui național unitar român au avut 
un profund și durabil ecou în con
știința țării,, au pus în relief ade
vărul că lupta unui popor pentru 
realizarea legitimelor sale idealuri 
nu poate fi împiedicată de nici un

70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI 
NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Uriașele mulțimi adunate la Alba Iulie, la 1 Decembrie 1918, spre a pe
cetlui marele vot al Unirii (detaliu).

întregului ponor un puternic sen
timent de încredere in capacitatea 
sa de creație istorică, de mindrie si 
demnitate națională. în același timp, 
făurirea statului național unitar ro
mân a deschis, așa cum se ara
tă in propunerile dezbătute și 
adoptate de ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 11 octombrie 1988, calea 
dezvoltării națiunii noastre, creind 
condiții pentru o mai accentuată 
evoliitie a economiei, științei și cul
turii, pentru intensificarea mișcării 
revoluționare, a activității tuturor 
forțelor progresiste ale societății. In 
acest cadru, un eveniment cu profun
de înriuriri l-a constituit făurirea 
Partidului Comunist Român, care a 
preluat și dus mai departe cele mai

tuit revoluția de eliberare socială șl 
națională, antifascistă si antiimperia- 
listă, asigurînd, pe făgașul de isto- 

. rie nouă inaugurat în August 1944, 
realizarea unor mutatii revoluțio
nare de o anvergură fără precedent, 
edlficînd pe pămintul patriei orin- 
duirea nouă, socialistă. Cu deosebi
re în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea ai partidului, sub 
impulsul gîndirii novatoare si al ac
tivității multilaterale ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a acționat cu 
exemplară consecventă pentru conti
nua întărire a 
cialiste, pentru 
sale materiale 
gia dezvoltării 
triei socialiste.
programe de creștere economico-so-

unității națiunii so- 
cimentarea temeliilor 
și spirituale. Strate- 
multilaterale a pa- 
incluzînd cutezătoare

cială, a asigurat punerea în valoare 
a marilor resurse de creație ale na
țiunii, sporirea în ritmuri fără pre
cedent a avuției naționale, a forțelor 
de producție și amplasarea armo
nioasă a âcestoră pe întregul cuprins 
românesc. Continua preocupare pen
tru perfectionarea organizării si 
conducerii vieții sociale a avut 
drept fertilă consecință structu
rarea unui larg cadru demo
cratic de participare a tuturor fiilor 
tării la adoptarea si înfăptuirea po
liticii generale a partidului, crein- 
du-se condiții propice pentru afir
marea plenară a inițiativei cetățe
nești. a spiritului civic, gospodăresc 
a milioane și milioane de oameni. O 
neabătută consecventă a caracterizat 
activitatea consacrată aslgurăr.i de
plinei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor României socialiste, fără 
deosebire de naționalitate. înfloririi 
personalității umane, realizării con
dițiilor pentru împlinirea oricăror 
vocații si aptitudini creatoare. Vasta 
activitate nolitico-ideologică si cultu- 
ral-educativă desfășurată a contribuit 
la înfăptuirea unor profunde mutatii 
în conștiințe, la formarea omului 
nou. capabil să-sl înțeleagă marile 
îndatoriri fată de prezentul si viito
rul tării, să-si asume. in deplină 
cunoștință de cauză, inalte responsa
bilități sociale. Toate acestea au con
ferit noi si trainice temelii unjtățil 

. națiunii noastre socialiste, societatea 
românească înfătisîndu-se astăzi ca o 
societate unită, formată din clase si 
categorii sociale legate prin aceleași 
interese și aspirații, hotărite să asi
gure înaintarea neabătută a Româ
niei socialiste ne calea progresului 
economico-social. Această unitate a 
conștiințelor țării, această voință de 
acțiune unită reprezintă suprema 
confirmare pe care timpul de astăzi 
o dă actului măreț de la I Decem
brie 1918 și, deopotrivă, trainicul te
mei al încrederii poporului in ziua 
de miine a tării, mai bogată, mai 
densă în împliniri socialiste.

Sub semnul voinței de a înfăptui 
exemplar indicațiile, orientările si 
sarcinile cuprinse in opera secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, manifestă
rile politico-ideologice si cultural- 
educative consacrate aniversării a 
șapte decenii de la mărețul act isto
ric din 1 Decembrie 1918 con- ' 
stituie un prilej de și mai pu
ternică mobilizare a oamenilor -mun
cii pentru realizarea programelor de 
dezvoltare multilaterală a patriei, de 
reafirmare a unității de nezdruncinat j 
a întregului ponor in iurul eroicului ; 
nostru partid, al 
neral, tovarășul 
strălucitul ctitor 
liste moderne.

secretarului său ge-
Nicolae Ceausescu. I

a
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DECRET
privind asigurarea producției de energie, folosirea 
rațională a energiei electrice, termice si a gazelor 
naturale si regimul de lucru al unităților economice 

si sociale pe perioada de iarnă 1988-1989

PROGRAM
privind distribuirea energiei termice

Perioada
15 oct.— 15 dec.

1 martie — 31. martie
15 dec. — 1 martie

Total 
ore/zi Orele Total 

ore/zi Orele

I. Locuințe racordate la cen-
trale de termoficare, cen
trale termice de zonă, 
cvartal, bloc
1. Căldură

Luni — simbătă 4.5 4,30—6 ; 13—14 ; 19—21 7 4—6 ; 12—14 ; 19—22
Duminică 5 6—8 ; 13—14 ; 19—21 7 6—8 ; 12—14 ; 19—22

2. Apă caldă menajeră 
Luni, vineri 2,5 5,30—6,30 ; 18,30—20 2,5 5,30—6,30 1 19—20,30
Marți, miercuri, joi, 
simbătă 4 5,30—7 ; 18—20,30 5 5,30—7 ; 18—21,30
Duminică 5 7,30—9,30 ; 19—22 5,5 7,30—9,30 ; 18,30—22

IL Locuințe Care nu sint 
racordate la termoficare, 
centrale termice de zonă și 
cvartal
1. Căldură și apă caldă 

menajeră 4.5 5—6,30; 13—14 ; 19—21 7 5-7 ; 12—14 ; 19—22
m. Pentru instituții și unități 

social-culturale, racordate 
la centralele termice de 
zonă, cvartal și sobe *)  
1. Căldură

Luni — vineri 4 4—6 ; 12—14 5 4—7 ; 12—14
Simbătă 
Duminică

2
2

4—6
10—12 ••)

3
2

4—7
10—12 ••)

•) Programul se aplică și pentru sectoarele neproductive din unitățile economice.
•*)  Numai cînd sînt periclitate instalațiile din cauza înghețului.

Pentru instituțiile social-culturale, in funcție de programul stabilit dupâ-amlază. se mai poate livra 
căldură timp de 2 ore.

RESURSELE ENERGETICE 
FOLOSITE CU MAXIMĂ CHIBZUINȚĂ!

Consumuri energetice 
reduse prin 

modernizarea 
tehnologiilor

noastre, avind datoria să 
sprijinim eforturile gene
rale de economisire a 
energiei electrice și termi
ce. a gazelor naturale. Re
prezintă o îndatorire ce
tățenească de onoare să 
răspundem in acest fel, 
prin măsuri eficiente de 
reducere a consumurilor 
energetice, la , grija pe 
care conducerea partidu

lui șl statutul nostru o 
acordă ridicării bunăstă
rii noastre, a întregului 
popor.

Inq. Nicolae 
BOiERlU
șeful compartimentului 
mecano-enerqetic, 
Combinatul chimic, 
din Rimnieu Vîlcea

RECOLTA DE PE TOATE SUPRAFEȚELE

-strinsă și pusă la adăpost in tel mai scurt timp!
BACÂU

Transportul porumbului
- în ritm cu culesul

MARAMUREȘ

Rodul livezilor 
-adunat grabnic!

Pină miercuri, 12 octombrie, in ju
dețul Bacău porumbul a fost recol
tat de pe 77 la sută din suprafața 
cultivată. în multe unități coopera
tiste si de stat din consiliile agro
industriale Gh. Gheorghiu-Dei. He- 
legiu. Moinesti si Răcăciuni. această 
lucrare este, practic, incheiată. Pen
tru impulsionarea recoltării și trans
portului întregii producții de. po
rumb in cel mai scurt timp, coman
damentul județean pentru agricultu
ră a mobilizat noi forte umane 1 și 
mecanice care pină de curițld'. au 
fost ocuoate cu efectuarea insămin- 
tărilor de toamnă — lucrare inche
iată in fot județul — precum si un 
mare număr de atelaje din zona de 
munte.

Am urmărit, concret, cum șe des
fășoară lucrările in unitățile din 
consiliul agroindustrial Moinești — 
unități situate in zona colinară a .ju
dețului, unde porumbul a ajuns la 
maturitate mai tirziu. ..Campania 
porumbului din toamna aceasta este 
mult mai scurtă decît in anii trecuți
— ne spune Toma Bandea. preșe
dintele , consiliului. în mai puțin de 
două săptămini am pus la adăpost 
trei sferturi din recoltă. Mai avem 
de lucru două-trei zile și întreaga 
producție de pe cele circa 4 000 de 
hectare va fi strinsă si depozitată 
tn bune condiții",

Sint rezultatele unei munci bine 
organizate in toate unitățile consi
liului agroindustrial. La Măgiresti, 
bunăoară, lucrau pe cimp peste 500 
de cooperatori. Porumbul era tăiat, 
transportat la marginea solelor cu 
totul, depânușat, sortat si incărcat 
în căruțe pentru a fi preluat apoi de 
cele 4 autocamioane și transportat 
la baza de recepție din Tescani. 
„Tocmai am încheiat recoltarea pe 
sola, de la ..Frasin". Iar acum am 
mutat forțele oe cea de la Văleni
— precizează Sofia Bocancea. preșe
dintele unității. Miine încheiem lu
crarea si aici". După ce cocenii sint 
tăiati si transportați, intră tractoa
rele. Cinci mecanizatori lucrează din 
zori Si pină noaptea tirziu ia efec
tuarea ogoarelor de toamnă. Pînă 
acum au fost arate peste 150 hec
tare si 200 hectare sînt eliberate de 
resturi vegetale".

Activitatea, este exemplar organi
zată si la , cooperativa agricolă Po

duri. Aici, in ajutorul cooperatorilor 
au venit un mare număr de oameni 
ai muncii din Moinesti si Comănesti. 
multi dintre ei localnici. Ion Ciosu, 
președintele unității, ne-a spus : 
„Avem, o producție bună de porumb 
și sîntem hotăriți s-o adunăm fără 
pierderi. De aceea, tot ce se recol
tează in cursul unei zile pină seara 
se transportă la baza de recepție 
sau in magaziile unității". Munca 
fiind organizată pe echipe. în acord 
globa'l. ritmul de lucru este bun. iar 
lucrările — de calitate. La fel se 
procedează si in cooperativele agri
cole din Solont. Scorteni. Berești- 
Tazlău. Pirjol si Ardcoani. Ca ur
mare. zilnic intră in baza de recep
ție cite 150—200 tone de porumb de 
bună calitate

De altminteri, problema transpor
tului porumbului de pe cimp a fost 
rezolvată in tot județul. Ca urmare 
a măsurilor luate de comandamentul 
.județean, in • fiecare unitate cantită
țile recoltate sint transportate cu a- 
telajele la marginea tarlalelor. de 
unde se încarcă în autocamioane și, 
în aceeași zi. este dus la bazele de 
recepție. Sînt folosite in acest scop 
toate mașinile unităților agricole, ca 
și cele ale întreprinderii de transpor
turi auto. Pentru a spori capacitatea 
de transport, acestea au fost prevă
zute cu înălțătoare. Ca urmare. în 
consiliile agroindustriale Traian. Ră
căciuni, Parincea. Filipești. Dealu 
Morii, absolut întreaga producție de 
porumb recoltată se află deroozitată 
în magazii. ,oe cimp nerăminind pes
te noaote nici un știulete. Din pă
cate. mai sint, însă și excepții. In 
consiliul agroindustrial Podu Turcu
lui. de pildă, datorită nefolosirii Ia 
întreaga capacitate a mijloacelor de 
transport, parte din producția de 
porumb recoltată rămîne de la o zi 
Ia alta pe cimp. La fel se întîmolă 
și in consiliul agroindustrial .He- 
meiuși. Bine ar fi ca experiența Con
siliilor agroindustriale fruntașe să 
fie urmată de toate unitățile din ju
deț. pentru ca transportul porum
bului de Pe cimp să se facă în ritm 
cu recoltarea, astfel încit nimic din 
producția acestui an să nu se iro
sească.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Pe dealurile Maramureșului, live
zile poartă povara merelor. De la 
Seini pină la Șomcuta Mare ori la 
Băsești, rodul unui an este adunat 
cu migală de mii de miini harnice. 
Ne-am propus să vedem, și evident 
să consemnăm, cum se adună roade
le livezilor in cîteva unități agri
cole din Maramureș.

Inginerul Vasile Hărănguș, directo
rul tehnic al Întreprinderii agricole 
de stat Baia Mare, ne spune : „In 
acest an, fermele noastre și-au de
pășit producția planificată. Putem 
spune că la păr și la prun — unde 
culesul s-a încheiat — recoltele sint 
bune. Față de 7300*  tone cit este sta
bilit să obținem prin plan, vom rea
liza in jur de 8 800 tone. La măr, 
acțiunea de recoltare este in plină 
desfășurare".

La ora amiezii, la ferma nr. 8 
Seini se lucra de zor. Lingă citeva 
stive de box-paleți îl aflăm pe ingi
nerul Gheorghe Tudoran, șeful fer
mei, care afirmă : „Deși a fost un 
an capricios pentru fructe, vom rea
liza in jur de 5 000 tone fructe, pla
nul fiind de 3 300 tone, de pe 194 

.hectare". Se lucrează din plin. Am 
putut’ constata că pe lingă oamenii 
fermei au venit în ajutor un număr 
mare de elevi de Ia liceul agroindus
trial din localitate și de la școlile 
generale din împrejurimi. O muncă 
intensă, bine organizată. Lădițele 
erau suficiente, aduse din timp in 
fermă. Entuziasmul a scăzut insă 
cînd s-a constatat că box-paleții sint 
pe terminate, iar șeful fermei nici 
nu vrea să audă să pună merele pe 
jos. Este clar că trebuia o mai mare 
receptivitate din partea beneficiaru- 

• lui care este întreprinderea jude
țeană de legume și fructe Maramu
reș. De asemenea, este greu de 
înțeles de ce nu , sint asigurate 
ritmic vagoanele necesare. Tre
buie multe telefoane . pentru a 
mișca un vagon de pe... linia moartă.

E păcat de calitatea merelor de 1 
Seini care ne-a fost confirmată ș 
de inginerul Ovidiu Catricicau, de 1 
Oficiul de Control al mărfurilor, car 
tocmai se afla-in livadă.

Și la ferma nr. 3 Șomcuta Mare - 
muncă intensă la cules. Șeful de fer 
mă, Gheorghe Danciu, tocmai su 
praveghea. încărcarea unei remorc 
Recolta e bună. Planul depășit. Or 
ganizarea muncii, la fel, bună. Am 
balaje' asigurate. Se transporta in 
tehs din livadă lingă depozite, me 
rple fiind gata . sortate. Recoltare 
este pe terminate. Erau la cules ci 
■teva sute’ de oameni. Din nou, o ne 
dumerire : in jurul depozitelor, stiv 
de box-paleți incărcați cu mere, sta: 
sub cerul liber. Erau în jur de 80 
tone. Beneficiarul — aceeași între 
prindere — se vede clar că nu și-, 
organizat bine transportul.

Din dialogul avut cu Gheorghe Le: 
directorul întreprinderii județene d 
valorificare a legumelor și fructelo 
Maramureș, a reieșit că în privinț 
transportului din cimp spre depo 
zite, deși sint multe goluri din cau 
za carburanților (pe care le-am con 
statat și noi) se fac vizibile efortur 
pentru ca recolta să fie pusă la adă 
post. In acest sens, e nevoie de 
acțiune concertată a mai multor fac 
tori, inclusiv a întreprinderii d 
transporturi auto, care să asigure zii 
nîc capacitatea repartizată cu corn 
bustibilul aferent. Pentru ca recolta 
rea să fie terminată la 25 octombrie 
e nevoie de o capacitate zilnică d 
transport de 1 000 tone. Premise sini 
ne-a asigurat directorul întreprinde 
rii, care a ținut să adauge că sin 
spații adecvate de depozitare la uni 
tatea pe care o conduce, pentru c 
in primăvară consumatorii să aib 
mere proaspete.

La fermele din Groși — Baia Mar 
și din Băsești, recoltarea fructelor 
pe terminate. Ajungem la ferma ni 
3 — Șomcuta Mare a Stațiunii d 
cercetare. și producție pomicolă Bai 
Mare. După cum afirmă Oniț: 
Roșea, inginerul-șef al stațiunii, zii 

■nîc se recoltează in jur de 90 d- 
tone mere, ritm care garantează c 
pe 22 octombrie recoltarea fructelo 
se va încheia. Lucrind zilnic cu 50 
de culegători si 150 de elevi, dat 
fixată- de inainerul-sef poate fi de 
vănsafa. Grija mare pentru munr. 
-unui an reieșe și din felul in care 
■fost Organizată recoltarea : merel 
se aduc din livadă pe platforma d‘ 
depozitare, astfel că in cel mult . 
doua zi ele ajung la adăpost. La de 
pozit lucrează peste 100 de oamen. 
se sortează, o parte se depozitează 
iar alta se trimite spre piață. Depo 
zitul este încăpător, avmd condiți 
optime de păstrare, cu atmosfer. 
controlată. Aceeași muncă susțin-ut. 
și la livada intensivă din Dumbră 
vița, aparținind asociației economici 
de stat și cooperatiste Copalnic-Mă 
năștur. precum și la fermele pomi 
cole din Fărcașa și Lăpușel.

Fructele de pe dealurile Maramu
reșului trec, prin miinile harnici 
ale culegătorilor, spre depozite ar 
spre piață, pentru consumatori.

Gheorqhe PARJA 
corespondentul „Scînteii'

Recentele măsuri stabi
lite de conducerea parti
dului privind folosirea 
rațională a energiei elec
trice, termice și ,a gazelor 
naturale ne obligă pe noi, 
toți oamenii muncii, să 
dovedim un înalt spirit 
gospodăresc și maximă 
răspundere pentru evita
rea oricărei risipe, pentru 
reducerea la maximum a 
consumurilor energetice. 
In această privință, tre
buie spus că la .Combina
tul chimic Rimnieu Vil- 
cea se acționează de mai 
mulți ani, potrivit, unei 
strategii bine- definite, 
pentru aplicarea ' unor 
măsuri tehnice și organi
zatorice complexe, care 
au perPtis ca. in ultimul 
timp, consumurile speci
fice de energie electrică 
să marcheze o descreștere 
accentuată. Evident, in 
condițiile noilor exigențe, 
aceste măsuri vor fi re- 
anclizate, amplificate. 
Bunăoară, la secția elec
troliză I s-a trecut, după 
o concepție proprie a 
specialiștilor din combi
nat, intr-o strinsă conlu
crare cu Institutul de in
ginerie tehnologică șipro- 
iectare pentru industria 
chimică, la' modernizarea 
instalațiilor, in principal 
prin înlocuirea anozilor de 
grafit cu, anozi, de titan. 
Prin prisma noilor cerin
țe, va trebui. ca să asi
gurăm in perioada urmă
toare o funcționare rigu
roasă d instalațiilor mo
dernizate, astfel incit eco
nomia de energie electri
că, de peste 2 000 MWh 
față de normele de con
sum, realizată pină in pre
zent să fie substanțial 
amplificată pină la sfir'și- 
tul anului.

Un .alt obiectiv .impor
tant spre care ne îndrep
tăm atenția in sectorul de 
electroliză -t care se 
consumă cea mai mare 
parte din energia electri

că utilizată tn. combinat 
— este generalizarea ur
măririi principalilor para
metri și a reglării distan
ței interpolare cu ajuto
rul microcalculatoarelor 
SPOT, adaptate pentru fa
bricația de aici. Măsură
torilor la cele patru ce
lule de electroliză la care 
s-a experimentat sistemul 
amintit au demonstrat că, 
extinzind procedeul la în
treaga hală, se pot econo
misi anual 10 000 MWh. 
Sint numai două exemple 
care atestă preocupările 
noastre în domeniul gos
podăririi energiei. Prin a- 
semenea măsuri tehnice, 
precum și prin acțiuni de 
instaurare a ordinii și 
disciplinei la toate locu
rile de muncă acționăm 
ferm pentru încadrarea 
strictă în normele de con
sum aprobate, pentru re
cuperarea ariumitor de
pășiri de consum înregis
trate la unele instalații, 
In acest sens, comitetul 
de partid și consiliul oa
menilor muncii din com
binat și-au propus o lar
gă dezbatere' colectivă la 
toate locurile de muncă 
a prevederilor progra
mului aprobat la ședința 
din 11 octombrie a.c. a 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
urmând să se stabilească 
căi și soluții concrete, 
răspunderi precise și un 
control riguros privind 
încadrarea în . consumuri
le energetice normate, tn 
perioada care a trecut din 
acest an. combinatul nos
tru a obținut bune rezul
tate în activitatea produc
tivă, realizări pe care ne 
propunem să le amplifi
căm in perioada care ur
mează, utilizind cu înaltă 
chibzuință resursele ener
getice care ne sint alo
cate.

Firește, trebuie să ne 
dovedim a fi aceiași buni 
gospodari și în locuințele

Măsuri concrete 
pentru sporirea 

producției 
de energie electrică

Sarcinile ce revin uni
tăților producătoare de 
energie electrică din Pro
gramul adoptat la recenta 
ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. du avut un larg 
ecou și în rindurile oa
menilor muncii de la în
treprinderea electrocen- 
trale Doicești. In acest 
sens, comitetul de partid 
și consiliul oamenilor 
muncii au. trecut în mod 
operativ la efectuarea u- 
nor analize amănunțite, 
in fiecare sector de activi
tate, pentru a depista și 
pune in valoare toate po
sibilitățile existente in 
vederea asigurării puterii 
prevăzute la fiecare grup 
energetic și a livrării e- 
nergiei electrice la nive
lul stabilit prin plan. 
Aceste măsuri sint cu 
atit mai necesare in uni
tatea noastră cu cit in 
perioada care a trecut din 
acest an am înregistrat 
restanțe importarite dato
rită, pe de o parte, unor 
deficiențe existente in ac
tivitatea noastră, legate 
îndeosebi de asigurarea 
ordinii și disciplinei teh
nologice, pe de altă parte, 
calității necorespunzătoa
re a cărbunelui pe care îl 
primim.

Eliminarea stărilor de 
lucruri negative sus-men- 
ționate și înfăptuirea in
tegrală a planului la pro
ducția de energie electri
că, așa cum am desprins 
din lucrările amintitei șe
dințe, constituie pentru 
noi o îndatorire de cea 
mai mare răspundere.

Este firesc să fie așa în
trucât de modul in care 
noi muncim și ne îndepli
nim obligațiile profesio
nale depinde buna desfă
șurare a activității in 
toate celelalte sectoare. 
De aceea, sîntem hotăriți 
să ne îndeplinim, ,așa 
cum . ni s-a cerut, toate 
sarcinile. Aș putea siă 
evidențiez, în acest sens, 
faptul că, in această pe
rioadă, executăm lucrări 
de reparații Ia. grupul e- 
nergetic nr. 7 de 200 MW., 
lucrări pe care, în lu
mina exigențelor subli
niate de conducerea 
partidului, ne-am anga
jat să le încheiem mai 
devreme și la un nivel ri
dicat din punct de ve
dere calitativ. Aceasta va 
permite creșterea puterii 
grupului și siguranței in 
exploatare. Desfășurăm, 
de asemenea, acțiuni teh
nice și organizatorice . in 
gospodăria de cărbune, 
destinate să astgure atit 
funcționarea normală a 
instalațiilor pentru trans
portul cărbunelui la ca
zane, cit și crearea stocu
rilor planificate pentru 
perioada de iarnă.

Pe deplin conștienți de 
însemnătatea sarcinilor ce 
ne revin, ne vom spori 
eforturile, vom acționa cu 
fermitate și spirit de res
ponsabilitate pentru în
deplinirea lor exemplară.

Ion MOC
maistru principal 
la întreprinderea 
electrocentrale Doicești

Tehnologiile inaintate rodesc pe terenurile stațiunii de cercetări, 
dar in cimp unitățile agricole cresc... doi cartofi la cuib!

Se știe ce rol important trebuie 
să joace, și de fapt îndeplinesc in 
cele mai multe cazuri, stațiunile de 
cercetare și producție agricolă, uni
tăți răspindite pe tot cuprinsul țării. 
Numeroase asemenea stațiuni., orga
nizate pe diferite culturi agricole și 
profiluri, exercită un rol important 
în stabilirea și aplicarea in practică 
a tehnologiilor noi. Este o formă si
gură, eficientă de legătură strinsă 
și nemijlocită a cercetării cu produc
ția, larg promovată in ultimii ani, 
avind ca scop tocmai extinderea ra
pidă în practică a rezultatelor obți
nute in cercetarea științifică.

Măsura calității muncii pe oare o 
desfășoară aceste stațiuni o consti
tuie realizările obținute în producție 
de către unitățile agricole din zona 
în care aceasta își desfășoară acti
vitatea. Să vedem cum se prezintă 
situația din acest punct de vedere la 
Stațiunea de cercetare și producție 
pentru cultura cartofului de la Mir- 
șani, județul Dolj. Aici lucrează un 
grup restrîns de cercetători, dar 
care, printr-o muncă tenace și bine 
organizată, a obținut o seamă de re
zultate bune: perfecționarea tehno
logiei cultivării cartofilor timpurii 
pe terenuri nisipoase, stabilirea unei 
rotații raționale a culturilor, astfel 
încit cartoful să se poată amplasa 
după cele mai bune plante premer
gătoare. Sarcina deosebit de impor
tantă de a stabili tehnologii de cul
tivare a cartofilor timpurii, îndeo
sebi pe terenurile nisipoase, nu pu
tea fi Îndeplinită fără dezvoltarea 
corespunzătoare a cercetărilor me
nite să clarifice multiplele probleme 
legate de aplicarea irigațiilor și de 
fertilizarea terenurilor, îndeosebi cu 
îngrășăminte naturale oare să spo
rească conținutul în humus al aces
tor terenuri. Cîmpul investigațiilor 
s-a lărgit, urmărindu-se stabilirea 
celor mai potrivite metode de pro
ducere a cartofilor de sămință, acti
vitate care pînă nu de mult se des
fășura în zone precis delimitate 
din centrul Transilvaniei și nordul 
Moldovei.

în acest an, stațiunea a cultivat 
400 hectare cu cartofi timpurii și a 
realizat cîte 15 150 kg la hectar, de

pășind cu 50 tone cantitatea totală 
planificată. Pe suprafețe mai mici 
s-au realizat chiar 28 000 kg' cartofi 
timpurii, ceea ce demonstrează că 
există reale posibilități ca pe tere
nurile nisipoase din sudul Olteniei, 
oa de: altfel și în alte părți din 
această zonă, producția de cartofi 
timpurii să sporească simțitor.

Care sint realizările unităților agri
cole situate în apropierea stațiunii 
în ce privește producția de cartofi 
timpurii ? Mici, foarte mici, cu mult 
sub nivelul realizat de stațiune. Co
operativele agricole Ostroveni și Mir- 
șani au realizat in acest an cite 
7 000 kg la hectar ; Ghizdăvești — 
6 400 kg, Dăneț și Dăbuleni — 6 000 
kg. Ne-am oprit la una . din acestea, 
la cea din Dăbuleni, unde s-au ob
ținut numai 6 000 kg la hectar. La 
un asemenea nivel al recoltei, scă- 
zind materialul săditor folosit, care 
a reprezentat 4 000 kg la hectar, re
zultă că aici au rămas numai 2 000 kg 
la hectar. Pe lingă randamentul 
foarte mic, producția a fost obținută 
și tirziu, ceea ce a dus 1a un preț 
de valorificare mai scăzut, in medie 
2,50 lei kilogramul. După cum afir
ma Petre Nan, contabilul cooperati
vei, pentru producția livrată s-au 
încasat 2 345 000 lei. Or, numai ma
terialul săditor a costat două mi
lioane Iei, la care se adaugă, bine
înțeles, cheltuielile pentru plata lu
crărilor S.M.A., retribuirea coopera
torilor. Așadar, in loc de cîșt.ig — 
pierdere. Președintele consiliului a- 
groindustrial, Vergică Șovăilă, aflat 
de față la discuția noastră, atribuie 
acest rezultat amplasării necores
punzătoare a culturii cartofului, pre
cum și faptului că tuberculii nu au 
fost puși la preîncolțit.

Inginerul Marin Diaconu. direc
torul stațiunii, precizează citeva din 
cauzele care au determinat ca uni
tățile agricole din zonă să nu rea
lizeze producții pe măsura posibi
lităților si a tehnologiilor elaborate 
si puse la indemina lor. In loc să 
se organizeze ferme specializate, 
după modelul celor din stațiune, in 
cele mai multe cooperative agricole 
suprafețele cultivate cu cartofi sînt 
fărimitate pe ferme. C.A.P. Mîrșani,

de pildă, cultivă 150 hectare cu 
cartofi timpurii. împărtiti în cinci 
ferme. Or. șeful de fermă, care are 
în primire 1 000—1 500 hectare de 
teren, se ocupă cu prioritate de cul
tura griului și porumbului, negli- 
jînd cele 25—30 hectare cu cartofi 
ce i-au fost repartizate. Soluția ? 
Este cea indicată de stațiunea de 
cercetări : organizarea de terme 
specializate cu 150—200 hectare de 
cartofi timpurii. Se neglijează apoi 
unele lucrări, incepind cu depozita
rea și păstrarea pentru iarnă a ma
terialului săditor. iar primăvara nu 
se face, peste tot. preincolțirea 
tuberculilor. La toate acestea se 
adaugă lipsa de preocupare pentru 
fertilizarea terenurilor și aplicarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor, 
inclusiv a irigațiilor, fără de care, 
pe. nisipurile Olteniei, nu este eu 
putință obținerea de recolte mari. 
Iar recoltele au fost așa cum arătam 
— cu mult sub posibilități. „Cultu
ra cartofului timpuriu . nu este ren
tabilă dacă nu obții o recoltă de trei 
ori mai mare decit cantitatea mate
rialului săditor folosit — apreciază 
directorul stațiunii. Or, în județ, 
puține sint cooperativele agricole 
care realizează asemenea niveluri 
la producția de cartofi". Continuînd 
ideea exprimată de directorul sta
țiunii, înseamnă că din cele 20 000 
tone cartofi de sămîntă ce se aduc 
în această toamnă din alte județe, 
județul Dolj ar trebui să obțină la 
anul minimum 60 000 tone cartofi 
timpurii. Iar dacă rezultatele s-ar 
situa la nivelul celor din stațiune, 
cantitatea ar putea depăși 100 000 
tone. Aceasta va rămîne însă un 
deziderat, dacă nu se va Interveni 
cu fermitate pentru eliminarea ne
ajunsurilor manifestate în acest an.

Ce face totuși stațiunea de cerce
tare pentru extinderea în activitatea 
practică a tehnologiilor și metodelor 
înaintate ? Organizează un schimb 
de experiență la cooperativa agricolă 
Obirșia, județul Olt, care a realizat, 
în acest an. 19 000 kg cartofi timpu
rii la hectar. Nu este rău că s-a 
ținut acest schimb de experiență 
într-un județ vecin, aflat în zona de 
Influentă a stațiunii. Rău este că

în județul Dolj nu există nici o uni
tate agricolă sau fermă care st 
îndreptățească să-și prezinte expe
riența. să demonstreze superiori
tatea tehnologiilor pe care le reco
mandă stațiunea. Referitor la aceas
ta, cercetătorii dau unele explicații 
indiferenta unor cadre de condu
cere fată de reconsiderarea modu
lui de organizare a culturii cartofi
lor. lipsa de preocupare a specialiș
tilor pentru aplicarea intocmai t 
tehnologiilor elaborate și verificate 
în practică. Asemenea afirmații nu 
le combatem, dar nici nu le luăm 
■ca bune. Cert este că și cercetătorii 
de aici aveau datoria să se implice 
mai ferm in activitatea unităților 
agricole cultivatoare de cartofi si
tuate in jurul stațiunii. Dar se part 
că nici măcar nu au avut posibili
tatea să o facă în toate situațiile. 
Spunem aceasta întrucit. pe bazs 
unul program de sprijinire a uni
tăților agricole întocmit de direcția 
agricolă a județului, cel cinci cer
cetători ai stațiunii răspund de ac
tivitatea unor cooperative agricole 
situate în alte zone ale județului, 
unde se cultivă cartofi pe suprafețe 
mai restrînse si pe alte tipuri de 
sol.

Este inadmisibil ca într-o zonă 
unde există o unitate de cercetare 
să se obțină recolte la un nivel 
jenant chiar să le transcrii pe hirtie. 
In același timp, este greu să înțe
legi ce gîndeșc specialiștii din ca
drul organelor agricole județene 
care au in atribuțiile lor această 
problemă. Adevărat, comitetul ju
dețean de partid a indicat cercetă
torilor să se implice în activitatea 
unităților agricole. Și este necesar 
acest lucru întrucit rostul unei uni
tăți de cercetare il constituie ob
ținerea unor producții mari nu nu
mai pe terenurile stațiunii, ci și ta 
unitățile din zona sa de activita
te. Or, aceasta se poate realiza nu
mai pe baza generalizării cu rapid'- 
tate si în mod responsabil a tehno
logiilor elaborate.

loan HERȚEG 
Nicolae BABALĂU
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VÎRSTĂ SPIRITUALĂ A PASIUNII
însemnări despre activitatea teatrelor populare și

O Invitație laconică șl protocolară 
ie chema recent la noua premieră 
i teatrului muncitoresc din Urzi- 
eni : „Nu ne naștem toți la aceeași 
drstă" de Tudor Popescu. Am dat 
:urs invitației. în spațioasa sală de 
pectacole a centrului de cultură și 
reație „Cintarea României" din 
Irzicenî am intîlnit atmosfera festi- 
ă proprie evenimentelor artistice 
utentice, trăite intens și deopotrivă 
le cei de pe scenă ca și de publicul 
pectator. Un public, trebuie adău- 
(at, avizat, bun cunoscător de tea- 
ru, cu reacții de un gust desăvîrșit, 
emnul sigur al unei educații temei- 
îice și îndelungate. Nu e de mirare, 
ăci la Urziceni se „joacă" teatru 
le cincizeci de ani. S-a întimplat, 
>u o dată, ca scena să fie locul 
eintîlnirii profesorilor cu foștii lor 
■levi, al maiștrilor de altădată cu 
.ucenicii" ajunși acum muncitori cu 
naltă calificare, tehnicieni, ingineri 
au subingineri in noile întreprin- 
leri ale orașului. Scena a putut fi, 
ipoi, locul primelor întilniri. al des- 
operirii unor afinități puternice, 
>relungite și dincolo de seîndura ei 
i, mai presus de seara premierei, 
nodalitatea de revelare a propriei 
>ersonalități. Există o „magie a tea- 
rului" grație căreia, atunci cind nu 
! confundată cu simpla mijlocire ce 
lă corp unui bovarism comun tu- 
uror oamenilor, cel ce urcă pe ea 
tie să se transforme, 
iltul decît este, dar, în același timp, 
>1 însuși într-una din formele lui 
losibile și mai adinei. Iată, chiar 
iceastă tulburătoare dramă ' a lui 
uudor Popescu, „Nu ne naștem toți 
a aceeași vîrstă", jucată cu excep- 
ională vocație și atașament slujit 
le netăgăduit talent de „actorii" din 
Jrziceni : în spatele fiecărei apariții 
nndește identitatea profundă, aceea 
are dă substanță, pondere existen- 
ială fiecărui personaj. Vor ști in- 
erpreții să descopere omul pe care 
1 joacă ? Va ști, bunăoară, interpre- 
ul lui Ștefan să înțeleagă și să dea 
ixpresie dramei eroului întruchipat? 
Acesta este un om fără „biografie 
iersonală" care, în numele princi
pilor generale, a crezut că este 
ndrituit să sacrifice destinul celor 
ipropiațl și iubiți, uitînd că nu poți 
i al tuturor și pentru toți cîtă vre- 
ne nu-ți aparții ție șl alor tăi. Sa
crificiul de sine n-are valoare dacă 
mplică victimizarea altora, a celor 
ipropiați : este o eroare tragică, de 
■egulă irecuperabilă. „Nu ne naș- 
em toți la aceeași virstă" dar, din 
teferlcire, unii rămînem prizonierii 
meia și aceleiași virste al cărei 
imp, moral și spiritual, a trecut de 
mult ; iată pricina pentru care „mo- 
•alitatea", rigidă, și „idealismul", 
îngust, ale personajului se dovedesc, 
la o privire lucidă și pe termen 
ung, profund imorale. Viața nu stă 
pe loc, iar iluzia de a o măsura cu 
aceleași tipare devine cauza profun-

să devină

del nefericiri personale și, pentru 
ceilalți, o sursă potențială de 
nedreptate ce imbracă adesea forma 
conflictului latent dintre generații. 
Acesta este cazul lui . Ștefan din 
piesa lui Tudor Popescu : un om 
care n-a Înțeles nimic din comple
xitatea vieții, nu și-a Înțeles propria 
iubire și, mai grav, nu-i mai înțe
lege pe „cei ce vin". 
Titi Ioniță, directorul 
tură — izbutește să 
ceva din toate aceste 
legeri. Cu o certă 
roluri complex nuanțate, de ampli
tudine dramatică desfășurată in 
registrul grav al pateticului existen
țial, Silvia Pelea (în viața de toate 
zilele : operator P.T.T.), compune 
ou siguranță de sine, in rolul Măriei, 
traiectoria sinuoasă a unui destin 
memorabil. Actrița dă viață unei 
eroine complexe, în partitura căreia 
patetismul vibrant alternează firesc 
cu momente de intens și delicat 
lirism alimentat’ de ecourile unei 
Iubiri ce a supraviețuit tuturor 
vicisitudinilor. Mai presus de toate, 
ea este însă convingătoare, puter
nică în exprimarea iubirii materne 
în numele căreia face 
proces opacității în 
tînăra generație, acest 
poate punctul cel mai 
resului cert reprezentat de piesa lui 
Tudor Popescu. O piesă cu mai 
multe „mize" sau deschideri, însă 
cea mai sesizantă rămînînd — pe 
lingă portretul dramatic al activis
tului depășit de timp, atașat cu o 
tristă fidelitate unei virste spirituale 
osificate — dezbaterea cu mare acui
tate a condiției tinerei generații. O 
generație plină de calități, cu expo- 
nenți capabili de mari performanțe, 
dar, uneori, riscînd sterilizarea pre
matură, intrarea în anonimat, rata
rea venite pe căile neînțelegerii, 
ale abuzului unor oameni care, slab 
pregătiți profesional, sînt incapabili 
să înțeleagă, necum să stimuleze și 
să promoveze valorile ce-i depășesc. 
Este exact „complexul de împreju
rări" descîlcit și luminat viu. cu 
forța experienței de viață de către 
Maria, ca și de „aliatul" ei, Tudor, 
un personaj reconfortant, muncitor 
de o mare frumusețe umană, jucat 
excelent, !ntr-o „cheie" a simpli
tății bonome și firescului antiretoric 
de Coman Valeriu, ln viața cea 
toate zilele el fiind la Urziceni 
harnic șl competent economist.

Aceasta este, pe scurt, piesa 
aceștia sînt Interpret!! el din Urzi
ceni, foarte bine Îndrumați de acto
rul Ion Niciu : membri activi, entu
ziaști și talentați al unuia din cele 
mai închegate colective teatrale de 
amatori din țară, unul dintre cele 
93 de teatre populare și muncito
rești oare activează 
în satele și orașele

Interpretul — 
casei de cul- 

comunice cite 
grave neințe- 

vocație pentru

un necruțător 
relațiile cu 

conflict fiind 
înalt al inte-

de
un

?1

la ora actuala 
noastre.

Un drum al încrederii
Despre activitatea lor actuală și 

:ăile perfecționării, ale sporirii pre
zenței lor in marea mișcare cultu- 
•ală a țării, aceasta implicind un 
epertoriu adecvat, o colaborare 

:onstantă, permanentă cu actorii și 
-egizorii profesioniști, îndrumarea 
nai bună din partea forurilor de 
resort, dar și funcționarea optimă a 
spiritului de Inițiativă locală, des- 
are tendința unora de a ieși pe 
scenă numai la concursuri și despre 
site tendințe, contrare, de a nu fi 
ăsați la diverse concursuri, despre 
slaba preocupare a presei de spe
cialitate față de teatrul de amatori 
ji multe altele s-a discutat mult și, 
sperăm, cu folos la o recentă con
sfătuire pe țară a teatrelor popu
lare și muncitorești, consfătuire des
fășurată la Buzău in deschiderea 
căreia, o sală arhiplină, deosebit de 
receptivă, a urmărit două specta
cole de ținută remarcabilă : „Dru
mul Încrederii" de George Genoiu 
în interpretarea aceluiași teatru 
muncitoresc din Urziceni și „Regina 
balului" de Nicolae Mateescu întru
chipată de actorii amatori din 
Buzău. Aceste spectacole au dat o 
idee de nivelul — înalt — pe care 
teatrul de amatori l-a atins in țara 
noastră, fapt subliniat cu bucurie și 
recunoștință, în cuvîntul lor, de oa
meni de teatru precum Ileana Ber- 
logea, critic teatral, rector al Insti
tutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale", drama
turgii Dan Tărchilă, Tudor Popescu, 
Virgil Stoenescu, regizorul Grigore 
Popa, aceștia revenind, într-o formă 
sau alta, asupra continuității și exi
genței — condiții esențiale ale afir
mării artiștilor amatori ca și pentru 
formarea unui bun public de teatru. 
Intr-adevăr, una dintre admirabilele 
trăsături ale activității acestor mari 
pasionați «sta continuitatea, per-

In timpul lor 
și interpretează.

«everența cu care, 
liber, se reunesc 
pentru bucuria lor proprie și a ce
lor cărora se dăruiesc, eroi din 
dramaturgia clasică și contempora
nă, din lucrări ale repertoriului na
țional, dar și aparținînd tezaurului 
universal. Această continuitate me
rită să fie subliniată căci ea este 
dovada unei superioare înțelegeri a 
activității artistice de amatori : des
fășurată sub semnul pasiunii, al 
nevoii interioare de elevare morală 
și spirituală ce n-are, decit în chip 
convențional, termene calendaristice 
pentru întreceri și concursuri. Ade
văratul ei „orar" este dictat de cea
sul inimii, al nevoii de frumos în
truchipat pe scenă și înfățișat, ca 
un dar autentic, publicului, oame
nilor din imediata lor apropiere. 
Continuitatea este aici o dovadă că, 
în paralel și în consens ca viața 
economică și profesională a țării, se 
înalță, astfel, o întreagă activitate 
artistică — zonă în care omul, spu
nea Tudor Vianu, poate să continue 
să existe ca artist. Ciți dintre acei 
care au ținut vioara în mină și ș-au 
așezat ln fața pianului la cincispre
zece ani o mai fac după treizeci ? 
La un moment dat al vieții, cintecul 
poate amuți. Sînt însă alții, tot mai 
mulți, care continuă să cînte. Sînt 
profesioniști (ai unor profesiuni, 
meserii bine precizate, în întreprin
deri și instituții) care nu încetează 
să-și exercite indeminările plastice, 
muzicale, teatrale : lumea îi numeș
te amatori, dar — adaugă același 
cărturar — „mie mi se pare că sînt 
adevărațl artiști și că tocmai lipsa 
de profesionalizare a artei vădește 
în acei care o practică, cu grele 
sacrificii de timp și osteneală, pu
terea unei înclinații capabile să dea 
rezultate uimitoare". Intorcîndu-se, 
după orele de muncă, la instrumen

***
*L

• Vestigii ale epocii bronzului 
pe teritoriul județului Neamț. Spa" 
țiul nord-estic al județului Neamț s-^a dovedit bogat in 
vestigii aparținînd perioadei de sfirșit a epocii bronzului. 
Intr-un perimetru situat în jurul orașului Tirgu Neamț, 
cuprinzînd 14 comune, investigațiile de suprafață ori 
săpăturile sistematice au dus la descoperirea a aproxi
mativ 35 de așezări și necropole și a circa 20 obiecte de 
metal din această vreme ; ele aparțin culturii Noua, 
fiind datate în veacurile XIV—XII înaintea erei noas
tre. Unele dintre materialele arheologice descoperita 
în zonă, cu deosebire cele din așezarea de la Săvești- 
Izvoare (ceramică, unelte din piatră, lut și os, vestigii 
ale unor locuințe etc.) păstrează elemente de tradiție 
mai veche (Costișa și Monteoru) ; alături de acestea 
sint și obiecte proprii începuturilor primei epoci a fie
rului) — notează Gheorghe Dumitroaia în „Symposia 
thracologica" nr. 6, publicație apărută cu prilejul ce
lui de-al XI-lea simpozion anual de tracologie, organi
zat recent la Piatra Neamț — publicație din care pre
zentăm și relatările ce urmează.

tele lor muzicale, la pensule și 
lori, la manuscrisele lor sau la 
nele care-i înalță seară de seară la 
o existentă superioară, 
laboratoarelor, oamenii 
ai birourilor, ai școlilor 
țiilor caută așadar o 
spirituală ce este mai 
orice recunoaștere, premiere sau 
recompensă. Ei își caută o identitate 
nouă. mai amplă, in „compoziția" 
căreia se întilnesc valori definitorii 
pentru omul multilateral. Iată de ce 
cuvintele rostite de către animatorul 
teatrului muncitoresc din Urziceni, 
profesorul Anatol Pavlovschi, la 
recenta consfătuire pe țară de la 
Buzău, definesc cum nu se poate

cu- 
sce-

specialiștii 
uzinelor și 
și institu- 
satisfacție 
presus de

muncitorești

mal bine condiția actorului amator : 
„Sintem o familie de iubitori ai tea
trului. Ne place să jucăm, Să inter
pretăm și să dezbatem problemele 
teatrului, ale oamenilor pe care-i 
întâlnim în piese și cărora încercăm 
să le dăm viață pe scenă, trăind și 
noi o dată cu ei o nouă viață. 
N-avem orgolii, ele ar fi nejustifi
cate, căci nu concurăm cu profesio
niștii, dar, in măsura în care avem
succese, ne bucurăm. Activitatea 
noastră teatrală m-a reconfortat 
psihic, spiritual, este o activitate în 
echipă, cu prietenii mei. In această 
trupă sint și foști elevi din cercul 
dramatic al liceului. Acum sintem 
pe scenă împreună".

Scena, instrument de cultură, de răspindire 
a ideilor și modelelor înaintate

A fi împreună, in căutarea unor 
satisfacții mai înalte și a înțelege 
in acest fel beneficiul imens al unor 
sacrificii — de timp și osteneală — 
și a prilejui și altora împărtășirea 
din bucuria autodescoperirii prin 
intermediul actului artistic : nu este 
acesta rostul oricărei activități artis
tice autentice care, dincolo de im
plicațiile administrativ-premiale, 
este menită să sporească volumul 
„umanității" din om, întărindu-i în
crederea in valorile solidarității, ata
șamentului, comunității și comuni
cării ? Dînd seamă de virtuțile ar
tistice. creatoare ale oamenilor de 
diverse profesiuni, arătînd darurile 
de sensibilitate și imaginație ale 
poporului, înzestrarea sa artistică 
netăgăduită, teatrul de amatori — ca 
și alte forme de artă — este totodată 
un mare instrument de cultură, o 
școală de frumos, a bunului gust, 
școală unde se învață și trebuie să 
se învețe o frumoasă, corectă, curată 
și mereu proaspătă limbă română ; 
în care se „predau" in modul cel 
mai direct marii autori dramatici, 
scriitorii care au făcut din scrisul 
pentru scenă un mijloc de educare, 

. de răspindire a ideilor înaintate, a 
modelelor din lumina cărora intot- 
deauna cei din sală au năzuit să se 
împărtășească avind credința că stă 
în puterea lor să-și construiască o 
viață mai adevărată. Căci această 
formă de activitate, prin natura 
ecoului pe care este destinată să-l 
aibă, reprezintă, în aceeași măsură, 
o școală de pregătire a publicului, 
pentru ridicarea necontenită a gra
dului său de cultură și de conștiin
ță. Iată de ce, in consfătuirea de la 
Buzău s-a pus un mare și justificat 
accent pe calitatea repertoriului 
pentru teatrul de amatori, ba, mai 
mult, criticîndu-se- tendința unor 
autori de a scrie „pentru amatori" 
lucrări, nu simple, dar oarecum 
simpliste, reducționiste sau chiar 
„evazioniste" („deconectante"), s-a 
spus că, in principiu, nimic nu-i 
împiedică pe acești oameni să-și 
aleagă orice piesă doresc din boga
tul repertoriu întruchipat de întreaga 
noastră dramaturgie. Firește, cu 
elementara condiție de a-și măsura 

. dorințele cu posibilitățile. în orice 
caz, se sublinia in referatul prezen
tat la consfătuirea de la Buzău, re
pertoriul ales de teatrele muncito
rești și populare evidențiază opțiu
nile prioritare spre piese cu carac
ter revoluționar, patriotice, oglindind 
lupta eroică a poporului și partidu
lui (peste 50 de titluri), 
evocă trecutul istoric (38 
creații ce pun în lumină 
spiritul- de răspundere în 
activitatea de construcție 
(68 de piese). Piese ai căror autori.

lucrâri ce 
de piese)., 
abnegația, 
muncă, in 

socialistă

de mult cunoscuți sau ele unor 
tineri dramaturgi, opere consacrate 
de teatre profesioniste sau, altele, 
mai rar abordate de acestea, lucră
rile ce figurează in repertoriul tea
trelor populare și muncitorești se 
bucură din partea acestora de inter
pretări pline de atașament și căldu
ră. vădesc, pe lingă talent, marea 
credință a amatorilor în ideile căro
ra le dau viață pe scenă, în eroii 
pe care-i propun, cu multă însufle
țire, oelor din sală : este și motivul 
pentru care, am observat, dramatur
gilor le face mare plăcere să fie 
chemați la asemenea spectacole ce 
le dau sentimentul că lucrările lor 
au intrat pe mîini bune, că nu le-au 
scris degeaba și că, în ultimă in
stanță, sînt datori să scrie pentru 
nevoia de frumos și omenie înaltă 
manifestate, deopotrivă, de artiștii 
amatori și. publicul lor. Pentru că, 
deși — așa cum cu justețe menționa 
un cunoscut regizor la consfătuirea 
de la Buzău — „nu toți ne-am năs-. 
cut artiști", mulți, foarte mulți și 
din ce în 
nițî către 
înșiși mai 
fel, artiști_ _______  ___ _______
și desăvîrșiri umane. Insă nu numai 
în acest înțeles „figurat", respec
tiva butadă este discutabilă, ci și 
într-unul propriu : acceptăm, în mod 
curent, adevărul comun că arta este 
reflexul sau apanajul talentului pe 
care nimic nu-1 poate înlocui, dar, 
în anumite condiții, pasiunea nu 
devine, ea însăși, o formă de talent, 
mult mai rară decit se crede ? In 
fine, socialmente vorbind, sint mult 
mai multe > talente decît artiști, și 
este firesc să fie așa. Există, în 
consecință, o adevărată artă a pa
siunii, întreținută mereu vie de nă
zuința profundă și neîncetată a oa
menilor „care nu s-au născut artiști" 
— dar încearcă să trăiască mereu 
la aceeași vîrstă spirituală, descope- 

’ rindu-și și desăvirșindu-și ființa lor 
interioară in numele unui ideal 
pentru care și arta, oricare artă, 
militează, idealul unei vieți cît mai 
conștiente de ea însăși, de valorile 
ce-i conferă 
afirmare 
această : 
condusă 
se nasc 
tice de
o semnificație 
de artă a pasiunii fără virstâ apar
țin adevăratele, frumoasele „per
formanțe" ale actorilor amatori din 
Urziceni, Buzău, din toate cele 93 de 
teatre populare și muncitorești din 
țară.

ce mai mulți oameni ve- 
artă se descoperă pe ei 
bogați, devenind. într-un 
ai propriei lor dezvoltări

demnitate, împlinire, 
! liberă și creatoare : din 
intensitate a pasiunii, bine 
către propria ei înțelegere, 
opere de seamă, acte artis- 
cel mai mare interes și de 

adîncă. Acestui tip

C. STANESCU

Centrul de creație și cultură „Cintarea României" al sindicatelor din Arad 
Foto : M. Cauciu

• Cetatea dacică de la Moi- 
nești. Sub egida muzeelor de istorie de la Bacău 
și Roman se efectuează de doi ani cercetări într-o 
nouă cetate dacică — oea de la Molnești. situată in 
punctul numit de localnici „Cetățuia", la o altitudine 
de aproape o mie de metri. Ea făcea parte din siste
mul dacic de fortificații ridicate la răsărit de Carpați, 
cu rostul de a asigura securitatea importantelor dru
muri ce legau și în antichitate Moldova cu Transilva
nia. Investigațiile întreprinse de arheologii Viorel 
Căpitanu și dr. Vasile Ursachi au stabilit că este 
vorba de un strat de cultură cu o grosime de circa 
80 de centimetri — un metru, denotind o intensă lo
cuire din secolul al II-lea înaintea erei noastre și pînă 
la începutul veacului al II-lea al erei noastre. Au fost 
descoperite mai multe locuințe de suprafață, cu multe 
obiecte ceramice (de proveniență autohtonă ori din 
import), unelte de fier și obiecte de uz gospodăresc. 
Au fost scoase la lumină și două monezi romane re
publicane — datate între anii 90—64 î.eji. — precum și 
urmele unei construcții de formă dreptunghiulară de 
dimensiuni mari (una din laturi avea peste un metru, 
iar cealaltă — aproape cinci metri). Faptul că această 
construcție era așezată în partea de sud a cetății, de 
unde putea fi supravegheată o intinsă regiune de pe 
valea Tazlăului, îi îndreptățește pe autorii descoperirii 
să aprecieze că este vorba de un turn-locuință, pro
priu și altor așezări fortificate dacice din această epo
că. In partea de răsărit a dealului pe care se afla ce
tatea au fost amenajate mai multe terase, pe una din
tre acestea identificîndu-se o locuință cu structură de 
piatră și cu un bogat inventar gospodăresc.

• Descoperiri dacice pe terito
riul județului Mureș. Trecînd ln re
vistă mărturiile arheologice din județul de pe Mureș, 
dr. Valeriu Lazăr relevă că pînă acum au fost depis
tate vestigii de factură dacică în 77 de puncte topo
grafice de pe teritoriul a 62 de localități. Este vorba 
de descoperiri izolate de monede, de tezaure mone-

Centrul de creație și cultură „Cintarea României'' al tineretului din Buzău Foto : E. Dichiseam!

PROPAGANDA VIZUALĂ
factor dinamizator

al inițiativelor muncitorești
De mai mulți ani în județul Vîlcea 

se desfășoară un concurs al mij
loacelor de propagandă vizuală, ac
țiune care nu de puține ori a reușit 
să scoată la 
O Seamă de larme ți iiiijiuqll- uui, 
caracterizate prin prospețime și for
ță sugestivă, „ 
nut și funcționalitate practică. Per
petuarea acestei competiții a creat, 
totodată, condiții mai propice pen
tru ca propaganda vizuală să devi
nă un puternic stimulator al iniția
tivelor muncitorești, al energiilor 
creatoare ale oamenilor muncii. O 
elocventă dovadă în acest sens, o 
aduce experiența organizațiilor de 
partid de la Combinatul de prelu
crare a lemnului Rm. Vîlcea.

După primele 9 luni din acest an, 
colectivul combinatului a raportat 
că și-a onorat cu însemnate depă
șiri sarcinile de plan Ia toți indica
torii, sporuri deosebite înregistrîn- 
du-se mai ales la producția fizică 
și la cea destinată exportului. Din 
acest ultim punct de vedere este, 
credem, suficient să relevăm că par
tenerilor de peste hotare le-au fost 
livrate suplimentar mobilă și placaj 
cu 7,6 și respectiv cu 20,3 la sută 
mai mult față de plan și de contrac
tele încheiate cu aceștia, creîndu-se 
astfel premisele ca nivelul realiză
rilor pe întregul an să depășească 
substanțial sarcinile planificate.

— La obținerea, acestor succese — 
ne spunea tovarășul Mihai Popa, 
inginerul-șef al combinatului, — un 
rol important !-ă avut și propagan
da vizuală, formele și mijloacele 
folosite pe această linie de organele 
și organizațiile noastre de partid. 
Prin propaganda vizuală, de exem
plu, oamenii au fost permanent in
formați asupra sarcinilor de pro
ducție, lunare, decadale și chiar zil
nice, sensibilizîndu-i și mobilizin- 
du-i totodată la înfăptuirea obiecti
velor economice stabilite pentru fie
care fabrică, secție și loc de muncă.

Să vedem mai întâi care este 
traectul panourilor, graficelor, lo
zincilor, chemărilor, afișelor, foto
montajelor, vitrinelor calității, mi- 
croexpozițiilor tehnice și de creație, 
al întregului arsenal folosit în pro
paganda vizuală de Comitetul 
partid șl organizațiile de bază 
la C.P.L. Rm. Vîlcea. încă de Ia 
trarea în unitate panouri mari 
in mod sugestiv cunoscute obiecti
vele economice din acest an și din 
întregul cincinal ; sint prezentate, 
de asemenea, obiectivele progra
mului de modernizare a producției 
in acest an. angajamentele ln între
cerea socialistă ale colectivului de 
muncă, ale organizațiilor de tineret, 
iar într-o vitrină este amenajat un 
colț al creației tehnico-științifice în 
cadrul căruia sint prezentate ulti
mele realizări tehnice ale unor spe
cialiști, împreună cu scurte fișe des
criptive și fotografiile creatorilor. 
Un alt panou face cunoscut clasa
mentul la sfirșitul primelor 9 luni 
din acest an al fruntașilor în între
cerea socialistă la nivelul combina
tului, secțiilor și formațiilor de lu
cru.

înainte de a urma acest traiect 
In secții am purtat o scurtă convor
bire cu tovarășul Ion Nicolaescu, 
secretarul comitetului de partid pe 
combinat

— Propaganda vizuală așa cum o 
gîndim și o realizăm noi nu se 
constituie doar într-o simplă popu
larizare a sarcinilor economice, 
ci și Intr-o reflectare a preo
cupărilor concrete privind redu
cerea sistematică a consumuri
lor de materii prime, materia
le, combustibili și energie elec
trică, creșterea productivității mun
cii, promovarea îndrăzneață a nou
lui tehnic, a inițiativelor muncito-

iveală și să promoveze 
forme și mijloace noi;
ingeniozitate în conți-

rești și experiențelor valoroase. 
Avem, de asemenea, cîteva ținte 
precise din care nu lipsește îmbi
narea sarcinilor prezente cu progra
mele și obiectivele de perspectivă, 
făcîndu-i în acest fel pe oameni să 
se simtă plenar angajați și răspun
zători de modul în care, fiecare în 
parte, își îndeplinește sarcinile de 
producție încredințate.

In secția de fabricație a panelu
lui avem prilejul să comparăm sub
linierile secretarului comitetului de 
partid cu realitatea, cu formele și 
mijloacele folosite. Din loc în Ioc,

însemnări
din întreprinderi vîlcene

vizuală 
ar tre- 
poarta

de 
de 

în- 
fac

mai precis la nivelul fiecărei for
mații de lucru, ne întîmpină pa
nouri șl grafice din care nu lipsesc 
calculele economice. „Reducînd nu
mai cu 1 la sută costurile materia
le de producție — citim un astfel 
de mesaj mobilizator pe linia de 
chituire — vom realiza economii în 
acest an în valoare de 370 000 lei". 
Iar, pentru a face mai bine înțelese 
căile și posibilitățile de realizare a 
acestui obiectiv, pe același 
sint prezentate componentele 
rilor pe categorii de materii 
și materiale.

Pe o altă linie tehnologică, 
chetizarea furnirelor, sint 1 
tate sarcinile de plan din ziua res
pectivă pe fiecare muncitor în parte 
și realizările obținute în ziua pre
cedentă. Informați cu aceste date, o 
întrebăm pe muncitoarea Eugenia 
Neleș, dacă știe ce sarcini îi revin. 
Răspunsul vine fără ezitare : „Pen
tru astăzi am de realizat 813 fețe 
de furnire pentru export și 200 fețe 
pentru intern". Răspunsul corespun
de intr-adevăr celor înscrise pe pa
nou. Continuăm cu o altă întreba
re : „Cu ce costuri ați realizat pro
ducția pe primele 9 luni ?“ Și de 
astă dată răspunsul muncitoarei 
este prompt : „Costurile înregistra
te sînt mai mici cu aproape 3 la 
sută". Același procent il reținusem 
și noi de pe un panou completat cu 
alte cîteva cifre care ilustrează că 
la nivelul întregii secții pe 9 luni 
cheltuielile totale la 1 000 metri pă- 
trați panel au fost mai mici cu 
8 720 lei.

— Pentru noi — avea să precize
ze la sfirșitul documentării noastre 
secretarul comitetului de partid — 
are o mare importanță populariza
rea și cunoașterea operativă a rea
lizărilor în producție, deoarece, prin 
aceasta, reușim să influențăm con
științele, să facem din propaganda 
vizuală un Instrument educativ util 
și eficient printr-o adresare afecti
vă și mobilizatoare. Această activi
tate este permanent coordonată de 
comitetul de partid, fiecare text 
purtînd în prealabil girul analizei 
atente în comisia de propagandă.

Apreciind formele și mijloacele 
utilizate la C.P.L. Rm. Vîlcea, sec
ția propagandă a comitetului jude
țean de partid a organizat aici, în 
mai multe rînduri, schimburi de ex
periență 
secretari , __ ___ _
comitetelor de partid din unitățile 
economice ale județului, membri ai 
comisiilor de propagandă, activiști 
ai comitetelor de sindicat și U.T.C. 
Din păcate, nu toți cei care au par
ticipat la astfel de acțiuni au înțe
les pe deplin rolul și atribuțiile pro
pagandei vizuale în mobilizarea 
forțelor la îndeplinirea sarcinilor 
economice. La întreprinderea „Vil- 
ceana", de exemplu, așa cum am

panou 
costu- 
prime

, la pa- 
prezen-

ta care au luat parte 
și secretari adjuncți a!

tare dacice (Bogata, Petelea, Reghin, Tirgu Mureș), de 
tezaure de obiecte de podoabă (Hetiur, Pănet, Sene- 
reuș, Saeș), de depozite de unelte agricole (Crăciu- 
nești, Dedrad, Lechința de Mureș — Podei). Au fost 
identificate mai multe așezări fortificate (Abuș, Ber- 
nadea. Ghindari, Morești, Sighișoara) ; ponderea cea 
mai mare a inventarului arheologic o dețin produsele 
ceramice, lucrate cu roata sau modelate cu' mina. Ra
porturile autohtonilor cu alte civilizații ale antichită
ții sînt ilustrate de descoperiri 
neană (27 localități), celtică (20 
romană (37 de localități).

de factura macedo- 
localități) si mai ales

recentă efectuate în castrul roman de la Olteni (ju
dețul Covasna), arheologul Nicolae Șoancă subliniază 
că acestea au adus o valoroasă contribuție Ia cunoaș
terea culturii materiale a populației dacice din zonă 
din vremea stăpînirii romane. In castru a fost desco
perit un material ceramic de certă îactură dacică : 
vase-borcan — decorate cu linii incizate, valuri, cres
tături și briuri alveolate —, cățui întregi sau întregi- 
bile. Marea cantitate de ceramică autohtonă descope
rită în castru lasă să se întrevadă o masivă prezență 
a dacilor in această zonă, faptul că ei au reușit să 
afle mijloacele de conviețuire cu romanii, așezați aici 
încă din vremea lui Traian.

• Cuptoarele de 
meșteșugarii epocii 
Date și concluzii privitoare la 
al II-lea — începutul seco.lului 
pe malul Dunării, la Dervent, 
noscutei stațiuni arheologice de la Păcuiul lui Soare, ' 
prezintă dr. Mihai Irimia. Cuptoarele sînt grupate, 
intr-un spațiu relativ restrins fiind scoase la Iveală un 
număr de 24 ; in întreaga zonă însă asemenea cup
toare sînt mult mai numeroase. Ele sînt de două ti
puri : cuptoare circulare, pentru arderea vaselor și 
obiectelor mărunte, și cuptoare cu dublă calotă șl 
prag, acestea din urmă servind pentru arderea pietrei 
de var. Numărul mare al acestor instalații, putînd asi
gura folosirea simultană a mai multor cuptoare, pro
ducția relativ mare pe care o puteau realiza acredi
tează opinia că ' ___ ______ ,___
de producție și desfacere a produselor ceramice — o 
„officina" — a cărei dezvoltare și înflorire se dato
rează existenței ‘ “ __ ;_____________
terie primă de calitate (argilă și calcar), cit și așezării 
sale la distanțe convenabile față de importante centre 
de viață romană, ca și față de căile ds comunicații 
înspre și dinspre marele fluviu.

la Dervent și 
daco-romane. 

cuptoarele din secolul 
al IlI-lea, identificate 
in apropierea binecu-

aici s-ar fi aflat un important centru

în zonă a unor bogate resurse de ma-

® Simbioză daco-romană. tntăți- 
șînd rezultatele unor cercetări mal vechi sau de dată

• „Oamenii pămîntului” după 
retragerea aureliană. săpăturile arheo
logice de la Stolniceni-Rîmnicu Vîlcea — arată dr. 
Gheorghe Bichir — au pus în evidență șase niveluri 
de locuire, ultimul aparținînd epocii care a urmat re
tragerii administrației și armatei romane din Dacia. 
Datarea acestui nivel a fost asigurată de două fibule 
specifice secolului al IV-lea și de două monezi emise 
de împărații Probus (280) și Constantin cel Mare 
(316—317). Autorul subliniază că în zona centrală a 
așezării. în sectorul thermelor mari, locuitorii au con
tinuat să folosească încă mult timp unele dintre con
strucțiile anterioare, redimensionîndu-le; populația 
locală a refăcut unele ziduri ale unor edificii publice, 
pe care le-a reamenajat pentru locuit. Deosebit de 
interesant este faptul că lingă populația daco-romană 
a vechii așezări (identificată cu Buridava romană) 
s-a așezat și un grup de daci liberi, așa cum su
gerează materialul ceramic scos la Iveală. In totul — 
o nouă și elocventă mărturie că nici pe aceste melea
guri „retragerea aureliană" n-a adus cu sine pără
sirea Daciei de către populația daco-romană, aceasta 
rămînînd pe vatra străbună, perpetuîndu-și formele 
tradiționale de viață.

GrupaJ realizat de Silviu ACU IM
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putut constata, propaganda 
este încă departe de ceea ce 
bui să fie. La intrarea pe 
unității ne întîmpină un colaj de 
panouri al căror conținut mai mult 
derutează. Iată un exemplu : „Echi
pele conduse de comuniștii (nu este 
trecut nici un nume 1) realizează 
produse de cea mai bună calitate, 
economisesc materiale, combustibil 
și energie electrică. Urmați-Ie exem
plul !“. Concret, al cui exemplu sint 
îndemnați muncitorii să-l urmeze nu 
se știe.

Gazeta de perete din secția I 
scoate și ea în evidență o mostră de 
„operativitate". Textul afișat aici 
informează : „Vă anunțăm cu deo
sebită plăcere că in luna martie 
(sic 1) am reușit să nu întârzie 
nimeni de la program". Foarte bine, 
dar în luna septembrie cum a fost ? 
Cit despre calculele economice, ale 
căror semnificație și rol mobilizator 
sint bine cunoscute, nu reușim să i 
reținem de pe cele două panouri j 
minuscule, agățate neglijent, decit S 
că acestea au ramas neschimbate 
din 1986 !

Forța vie a faptelor și realităților | 
demonstrează cu prisosință că acolo j 
unde arsenalul propagandei vizuale 1 
este organic implementat in viața 1 
și activitatea colectivelor de muncă, S 
contribuind la realizarea unui cli- i 
mat de emulație, la sensibilizarea șl 
mobilizarea oamenilor muncii, și re
zultatele în producție sînt pozitiv 
influențele. Iar argumentele — din 
păcate în sensuri divergente — s-au 
putut vedea limpede și în cele două 
unități economice din municipiul 
Rm. Vîlcea, în care s-a desfășurat 
investigația noastră.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii*

t a t r
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru) ; Un 
anotimp fără nume — 18; (sala Ate
lier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Moria Andreescu. 
Solist : Ivan Honcea — harpă — 18; 
(sala Studio) : Seară de sonate. Oc
tavia Zaharia — vioară, Camelia 
Pavlenco — plan — 17
• Opera Română (13 18 57)
— 18
• Teatrul de operetă 
căsațirină să cint — 18 
A Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Romeo și Julieta la sfirșit i 
brie — 18; (sala Grădina
11 95 44) : Clinele grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Cotidiene" 
cu Nicu Allfantis — 17; 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
cind comedia era rege — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 18; (sala Stu
dio) : Dansul morțil — 18,30
• Teatrul Glulești (14 72 34) : Am». 
ueus — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna-
se“ ; 1 ~ . ....
pe portativ — 19
• Ansamblul artistic 
română" (13 13 00) : Cintă, 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" 
David Copperfield — 9; 
din Oz — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 10; Vi
tejii cetății Bade-Bade — 15; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) 1 Tigrișorul 
Petre — 15
• Circul București (10 41 95) 1 Mara
tonul circului — 19

: Travlata

(13 S3 48) it

Bulandra” 
14 75 46) : 

de noiem- 
Icoanel,

(sala Savoy, 15 56 78) ; Varietăți

„Rapsodla 
ciocirlie !

(50 36 55) :
Vrăjitorul

cinema
• Hanul dintre dealuri : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Nelu : UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Novâceștil : LIRA (31 71 71) — 9; 
11; 13. ARTA (213186) — 9; 11; 13
• Artista, dolarii și ardelenii t LIRA
— 17; 19, la grădină — 20
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
ARTA — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Păstrează-mi doar pentru tina : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Gheata verde : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Școala tinerilor căsătoriți i STU
DIO (59 53 15) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Dragonul alb I LUMINA (17 74 16)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Program special pentru copil șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Intercepția : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Ultima Intilnire : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 19
• Misiune specială: GLORIA (47 48 75)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Johann Strauss, regele nelncoronat
al valsului : POPULAR (35 15 17) —
15; 17: 19
• Agentul straniu: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Locuri in
(50 51 40) — 9; 
grădină — 20
• Jandarmul
FLAMURA (85 77 12) —
17; 19

inimă : FEROVIAR 
11; 13; 15; 17; 19, la

și jandarmerlfele :
9; 11; 13; 15;
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Cuvîntare la ședința Comitetului Politic Executiv 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Român
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TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI - 1988

Masini-unelte cu
9

tehnici și
înalți parametri 
calitativi

O prezentă distinctă, remar
cabilă in cadrul Tîrgului interna
tional București — 1988 o repre
zintă standul destinat industriei 
constructoare de masini-unelte. In 
acest perimetru rezervat între
prinderilor din cadrul Centralei 
industriale de masini-unelte din 
București sint expuse numeroase 
mașini-unelte.' celule și linii flexi
bile prevăzute cu comenzi nu
merice alte produse destinate în
făptuirii programelor de moderni
zare a. economiei românești și ex
portului. Exponatele, concepute și 
executate in totalitate după pro
iecte și componente românești, au 
parametri tehnico-funcționali ri
dicați, asigură o productivitate ri
dicată la beneficiari și o calitate 
ireproșabilă în execuție. Caracte
risticile tehnice ale mașinilor - 
unelte produse în întreprinderile 
specializate din București, Oradea, 
Arad. Baia Mare ș.a. se situează 
la nivelul tehnicii mondiale, pro
dusele avind un grad ridicat de 
automatizare, iar calitatea și fiabi
litatea lor le fac competitive cu 
produsele similare realizate de 
cele mai prestigioase firme de pro
fil din lume. Așa se și 'explică 
faptul că in prezent mașinile-unel- 
te executate de industria româ
nească sint bine apreciate în peste 
80 de țări ale lumii, unde acestea 
funcționează cu foarte bune rezul
tate. între produsele care au 
stirnit un interes deosebit atit 
printre. participant!! străini, cit s> 
în rindul beneficiarilor interni 
amintim numai cîteva. Asa, bună
oară. întreprinderea „înfrățirea" 
din Oradea, pe lingă alte masini- 
unelte, este prezentă cu celula 
flexibilă CP FUS 50 CF pentru 
piese prismatice, instalație deoșe-

OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE

GHEORGHI KUZNF.ȚOV. direc
torul general al expoziției U.R.S.S.: 
„Uniunea Sovietică este partici
pantă tradițională la edițiile anua
le ale Tîrgului international Bucu
rești unde ea îsi prezintă realiză
rile de vîrf. Colaborarea dintre 
țările noastre se dezvoltă constant, 
pe multiple planuri : în domeniile 
economiei si comerțului, al științei 
Si tehnicii, al culturii 'și artei. O 
influentă deosebită asupra extin
derii colaborării — reciproc avan
tajoase si bazate pe egalitatea in 
drepturi — o exercită intilnirile la 
nivel înalt între conducătorii celor 
două partide si țări frățești. Re
centa întilnire de la Moscova dintre 
tovarășul M, S. Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. și to
varășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al P.C.R.. s-a con
stituit într-un nou imbold pentru 
dezvoltarea relațiilor sovieto-româ- 
ne. In cadrul convorbirilor s-a 
exprimat deplina satisfacție pen
tru cursul ascendent al relațiilor 
dintre P.C.U.S. si P.C.R.. dintre 
Uniunea Sovietică și România, 
sore binele popoarelor sovietic si 
român, in interesul construcției 
socialiste din cele două tari.

Comerțul exterior dintre țările 
noastre se caracterizează prin- 
tr-Un înalt dinamism. Dacă in 
perioada 1976—1981 volumul schim
bului reciproc de mărfuri însuma 
circa 10 miliarde ruble, în cinci
nalul trecut el atinsese deja cifra 
de 17.4 miliarde ruble, urmind ca 
în actualul cincinal să se ridice la 
30 miliarde ruble, adică să înre
gistreze o creștere de 75 Ia sută, 
cele două părți străduindu-se să 
realizeze această creștere pe seama 
noilor forme de colaborare. în 
speță prin stabilirea de legături 
directe intre întreprinderi si cen
trale din cele două țări.

Condiții optime 
pentru îngrijirea sănătății

în această perioadă sint condiții 
optime pentru tratamentul căilor 
respiratorii in salinele din Tirgu 
Ocna și Slănic Prahova. 

bit de complexă, prevăzută cu o 
magazie cu 64 de scule și alte 
două de rezervă. Aceasta funcțio
nează în regim automat 24 de ore 
Si este comandată de un micro
calculator de producție româ
nească.

Prin nivelul și performanțele 
tehnice deosebite, de frumoase a- 
precieri se bucură, incă din pri
mele zile ale actualei ediții a 
T.I.B. '88. freza universală de 
sculărie cu echipament de afișai 
de cote „Numerom 410", mașina de 
tăiat canale din plin prin rectifi
care. prevăzută cu comandă nume

I-a T.I.B. ’88 sint prezente cu 
standuri sau secțiuni proprii 40 de 
organizații și firme sovietice de 
comerț exterior, care expun ma
sini-unelte de mare precizie pentru 
așchierea metalelor, roboti indus
triali, utilaje moderne de sudură, a- 
parate de filmat și de fotografiat, 
frigidere, mașini de spălat, ceasuri 
și alte aparate de uz casnic.

Este pentru prima dată cind vi
zitez România. M-au impresionat 
în mod deosebit noile construcții 
din București. Poporul român poa
te fi mindrti de realizările sale in 
toate domeniile. Vizitînd pavilioa
nele actualului tîrg ne-au atras in 
mod deosebit atenția utilajele pe
troliere. autoturismele „Dacia" si 
„Oltcit". mașinile si instalațiile 
pentru construcțiile civile compe
titive pe plan international."

DR. EC. ROLF MEINKE, direc
torul expoziției R.D.G. : „Republi
ca Democrată Germană acordă o 
mare importanță Tîrgului interna
țional București, la care participă 
in mod tradițional. De altfel, se 
cuvine subliniat că atit Tirgul in
ternațional București, cit si Tirgul 
de la Leipzig reprezintă momente 
însemnate in colaborarea economi
că si tehnico-știintifică intre tari
le noastre prietene. Relațiile eco
nomice între R.D. Germană si Re
publica Socialistă România au cu
noscut o dezvoltare continuă. în 
acest an. bunăoară, schimburile co
merciale vor depăși valoafea de'un 
miliard de ruble, iar ponderea pro
duselor realizate în cadrul coope
rării și specializării din întregul 
volum al schimburilor între țările 
noastre a crescut la aproape 40 la 
sută. Avind la temelie acordurile 
stabilite la nivel înalt. înțelegerile 
de cooperare și specializare în a- 
vantajul reciproc al celor două 
părți reprezintă o dovadă a trăi-

• La SLANIC PRAHOVA, în 
mina de sare „Unirea", în două săli 
special amenajate la o adincime de 
210 metri, se tratează, în special, 
astmul bronsic. rinitele alergice și 
alte bronhopatii.

Cazarea se asigură in hotelul de 
cură balneară din apropierea sa
linei.

Obținerea locurilor în aceste sta
țiuni se face de la agențiile oficii
lor județene de turism și ale 
I.T.H.R. București, precum si de la 
comitetele sindicatului din între
prinderi. 

rică. mașina de honuit verticală, 
dotată cu automat programabil.

Produsele expuse în acest stand 
evidențiază direcțiile prioritare de 
acțiune pentru transpunerea în 
practică a orientărilor si indica
țiilor secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
în domeniul concepției, proiectării 
și execuției unor masini-unelte 
moderne, de înaltă tehnicitate si 
fiabilitate, menite să echipeze la 
cel mai inalt nivel toate ramurile 
economiei naționale, să satisfacă 
într-o măsură tot mai mare exi
gentele partenerilor străini.

niciei relațiilor multiple existente 
și a posibilităților de dezvoltare și 
adîncire in continuare a acestora. 
Specialiștii din R.D.G. prezenți la 
București Sînt pregătit! să încheie 
cu partenerii români contracte de 
export si import pentru anii urmă
tori.

Am vizitat pavilioanele expozi
ției românești si am rămas impre
sionat de nivelul tehnic deosebit 
al produselor prezentate, îndeosebi 
de progresul înregistrat în indus
tria electronică — domeniu in care, 
credem, există perspective certe 
ale adincirii cooperării noastre".

ING. FRIEDRICH WILHELM, 
directorul firmei austriece cu ace
lași nume : ..Am participat la toa
te edițiile Tîrgului internațional 
București. întreținem o colaborare 
fructuoasă cu numeroase între
prinderi de comerț exterior din 
România. Am întemeiat aici o re
prezentantă permanentă. De-a lun
gul anilor, am vindut mașini si in
stalații pentru industria ușoară, 
industria aeronautică, echipamente 
pentru centrale nucleare, cumpă- 
rind in același timp numeroase 
produse românești. Pot spune că 
incă din primele zile ale actualei 
ediții a Tirgului internațional 
București arp început cu bune re
zultate tratative pentru realizarea 
unei cooperări în vederea construi
rii în România a unor mașini tex
tile de cea mai înaltă tehnicitate, 
competitive Pe plan international. 
Parcurgind pavilioanele diverselor 
ramuri ale economiei românești, 
pot afirma că am avut ocazia să 
văd multe produse de înalt nivel 
tehnic..care ilustrează elocvent pu
ternica dezvoltare, amplul progres 
ale tehnicii românești".

Gheorohe IONITA
Foto : Eugen Dichiseanu

t V
20,00 Telejurnal
20.25 La zi tn agricultură
20,45 tn pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. (color). Un amplu și in- 
sufletltor program pentru perfec
ționarea întregii activități • A- 
precleri șl orientări fundamenta
le privind căile de soluționare a 
problemelor din economia mon
dială

21,00 Mindria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color). T.I.B. '88 
• Prin munca noastră, a tuturor

21.15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materlallst-științifică

21,40 Laureatl ai Festivalului național 
„Cintarea României" (color). Cl- 
necluburile — prezentă in munca 
politico-educatlvă

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 octombrie, ora 20 — 17 
octombrie, ora 20. în țară : vremea 
va fi frumoasă și caldă pentru aceas
tă dată. Cerul va fi variabil in vestul 
și nordul țării, unde numai izolat va 
ploua, și va fi mai mult senin în 
restul său. Temperatura aerului va fi 
cuprinsă ziua, în general, între 16 și 
26 grade, iar noaptea între 5 și 15 
grade, mai scăzută în depresiuni, 
unde izolat se va mai produce bru
mă. Dimineața și seara, în zonele 
joase, pe alocuri, se va produce cea
ță. tn București : vremea va fl fru
moasă și caldă pentru această dată. 
Cerul va fi variabil. Temperatura 
aerului va urca ziua pînă la valori 
cuprinse intre 23 și 26 grade, iar noap
tea va cobori pînă la 9--11 grade.

• REPOR TAJE • NOTE» INFORMA ȚII
HARGHITA: Măsuri pentru 

creșterea eficienței 
economice

Actionind cu responsabilitate 
sporită pentru transpunerea in 
practică a măsurilor cuprinse in 
programele de perfecționare a or
ganizării și modernizare a proce
selor de producție, colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinde
rile județului Harghita obțin noi 
succese pe linia creșterii eficien
tei economice. în perioada care a 
trecut de la începutul anului au 
fost aplicate un număr de peste 
470 măsuri, pe seama cărora s-a 
obținui o productie-marfă supli
mentară in valoare de 288 mili
oane lei. Tot ca efect al aplică
rii acestor măsuri s-a înregistrat 
o reducere a cheltuielilor totale cu 
66.6 milioane lei. din care 40 mi
lioane lei cheltuieli materiale. Prin
tre unitățile economice care se în
scriu cu cele mai importante Rea
lizări se află întreprinderea me
canică din Gheorgheni, unde s-a 
organizat fluxul tehnologic de fa
bricație la produsul variator pen
tru sectoare calde și reci. între
prinderea minieră Harghita, care a 
trecut la valorificarea sedimente
lor din iazul de decantare. între
prinderea tehnoutilaj din Odorhpiu 
Secuiesc, unde s-au mecanizat o- 
peratiile de încărcare a cubiloului 
cu materiale necesare elaborării 
fontei, întreprinderea de prelucra
re a lemnului din Miercurea-Ciuc, 
întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Harghita. 
(Nicolae Șandru).

BELCEȘTI - IAȘI : 
O comună pe calea 

urbanizării
Belcești, centru de consiliu agro

industrial. cu peste 12 000 locuitori, 
a cunoscut o dezvoltare tot mai ac
centuată in anii care au. trecut de 
la Congresul al IX-lea al parti
dului. Astfel, din fondurile alocate 
de stat și din contribuția cetățeni
lor s-au realizat numeroase obiec
tive sociale și gospodărești-edili- 
tare de mare interes cetățenesc. 
Astfel, s-au intărit și dezvoltat 
cele două cooperative agricole de 
producție din comună, stațiunea 
de mecanizare a agriculturii, aso
ciațiile de creștere a vacilor cu lap
te și a porcilor, fabrica de piiine. 
Au fost construite, în ultimii ani, 
peste 100 apartamente in blocuri 
noi, iar alte 52 apartamente se află 
în stadiu avansat de execuție, ur
mind să fie .date în folosință pînă 
la sfirșitul anului. La parterul noi
lor blocuri s-au asigurat spatii co
respunzătoare pentru unități co
merciale și prestatoare de servicii. 
(Manole Corcaci).

DOROHOI : Locuințe 
noi pentru oamenii muncii

In orașul Dorohoi s-au recepțio
nat ultimele apartamente din cele 
.peste 1 000 cite numără noul car
tier „Victoria". Tovarășul Nelu 
Ciorne.i, vicepreședintele consiliului 
popular orășenesc, ne spune că in 
felul acesta a prins contur defini
tiv unul din cele mai frumoase 
cartiere ale orașului. Noile blocuri 
de locuințe mobilează de o parte și 
de alta, pe distanța de peste doi 
kilometri, bulevardul „Victoria". 
Fiind una din principalele căi de 
acces rutier ale Dorohoiului. edilii 
orașului acordă o deosebită atenție 
în obținerea unei înfățișări moder
ne și a unei funcționalități optime 
a acestei artere pe care au prevă- 
zut-o cu cite două benzi de circu
lație pe sens, trotuare spațioase. 
Constructorii dorohoieni au trecut 
acum la pregătirea temeinică a 
frontului de lucru pentru perioada 
de iarnă. (Eugen Hrușcă).

La Combinatul de fibre, celuloză și hîrtie Brăila

Rezultate ale
Au trecut mai puțin de trei de

cenii de cind se vorbește și pe me
leagurile Brăilei de meseria de 
chimist.

Au trecut mai puțin de trei de
cenii de cind, pe platforma Chis- 
cani, la kilometrul 10, prima cupă 
de excavator mușca din acest colț 
de Bărăgan, unde zburătăceau doar 
ciulinii.

— Urmare firească a politicii 
științifice a partidului privind in
dustrializarea socialistă — ne 
spune inginerul Adrian Murgoci. 
directorul Combinatului de fibre, 
celuloză și hirtie Brăila — s-a 
ajuns, după mai multe etape suc
cesive de dezvoltare, la conturarea 
unei puternice cetăți a chimiei ro
mânești, principalul producător de 
fibre și fire artificiale din țară. Nu 
există județ care să nu fie legat 
de Brăila, măcar prin unul din 
produsele fabricate și livrate de 
combinatul nostru : zeci de filaturi 
de bumbac, lină și mătase așteaptă 
celofibră bumbac, lina albă său co
lorată ; întreprinderile de, anvelope 
și cele pentru articole din cauciuc 
așteaptă rețelele și firul cord ; cele 
de foraj, de detergent!, de lacuri și 
vopsele, precum și intreprinderile 
textile, de hirtie și de ceramică 
utilizează materie primă fabrica1 ă 
de noi, căreia cercetarea științifică 
i-a deschis frumoase perspective 
și in industria farmaceutică și ali
mentară ; acidul sulfuric este folo
sit in industria chimică și in între
prinderile ce produc acumulatori, 
iar bioxidul de sulf are ca destina
ție instalațiile de celuloză chimică; 
celofanul ia drumul industriei ali
mentare și farmaceutice. De ase
menea, fabricăm numeroase sorti
mente de celuloză (chimică și pa- 
petară), de hirtie și carton de di
ferite tipuri și altele.

Din 1965 și pină în prezent, pe 
lingă instalațiile aferente obținerii 
sortimentelor de bază, s-au reali
zat instalații complexe pentru asi
gurarea materialelor auxiliare și a 
utilităților : hipoclorit de sodiu, 
acid sulfuric, sulfură de carbon, 
stație de preparare a apei, centrală 
termică și ateliere de întreținere, 
care asigură acum, in cea mai 
mare parte, necesarul de piese -le 
schimb al combinatului și chiar 
unele utilaje de mare complexita
te. Aceste realizări au fost însoțite 
de preocuparea constantă a colec
tivului de oameni ai muncii in di
recția perfecționării tehnologiilor, 
creșterii calității produselor, diver
sificării sortimentației, in condiții
le reducerii consumurilor de ma
terii prime, materiale și energie.

La Combinatul chimic Craiova

Racordat la circuitul productiv 
chiar in anul Congresului al IX- 
lea al partidului.. Combinatul chi
mic din Craiova este o puternică 
citadelă a industriei din tara noas
tră, care asigură, prin valorifica
rea superioara a gazelor naturale, 
îngrășăminte chimice azotoase și 
complexe, precum și o serie de 
compuși chimici organici necesari 
economiei naționale.

— O dată cu extinderea gamei de 
îngrășăminte pe bază de azot, fos
for și potasiu, a azotatului de a- 
moniu, nitrocalcarului, îngrășămin
telor lichide, foliare și cristaline, a 
sporit simțitor ponderea produse
lor organice de sinteză și a cata
lizatorilor — ne spune inginerul 
Ion Radu, directorul combinatului. 
Chimiștii noștri realizează în pre
zent întreaga sortimentație de ca-' 
talizatori pentru fabricarea amo
niacului și acidului sulfuric ce se 
obțin in țara noastră.

Fiind o unitate industrială de 
primă mărime, beneficiind de un 
potențial tehnic și uman ridicat, 
apare cit se poate de firească preo
cuparea acestui colectiv muncito
resc pentru diversificarea fabrica
ției și creșterea ponderii acelor 
produse care valorifică superior 
materiile prime. în acest scop, in, 
ultima perioadă, pe platforma 
combinatului craiovean au fost 
puse in funcțiune noi și moderne 
instalații in retortele cărora se ob
țin produse chimice solicitate atit 
în țară, cit și la export. Intre a- 
cestea se numără instalația pentru 
producerea acidului acetic din me
tanol. pe baza unui nou procedeu. 
Acidul acetic concentrat obținut 
este, in parte, folosit in cadrul 
combinatului pentru, fabricarea a- 
cetatului de vinii și a anhidridei 
acetice, dar cea mai mare parte 
este livrat pentru piața internă și

TIMIȘ : Succese ale petroliștilor
Puternic mobilizați de indicațiile 

secretarului general al partidului 
privind dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime a țării, pe
troliștii din. cadrul schelei Șandra, 
județul Timiș, și-au intensificat 
eforturile in direcția creșterii con
tinue a producției de țiței și recu
perării. grabnice a restanțelor. Prin 
organizarea mai bună a activității 
formațiilor de intervenții și repa
rații, care acționează acum în toate 
schimburile, ei au reușit să reducă 
numărul sondelor inactive, iar prin 
aplicarea unor tehnologii de înalt 
randament au sporit debitul pro
ductiv al sondelor aflate in func

activității de modernizarea

Anul 1988 este socotit an „de 
virf“ in acțiunea de modernizare a 
producției. Din acest punct de ve
dere. colectivele de oameni ai 
muncii din cadrul combinatului 
și-au propus creșterea parametri
lor tehnici și calitativi ai gamei 
sortimentale.

— Combinatul nostru a fost de
semnat unitate-etalon la nivelul 
centralei in ceea ce privește per
fecționarea organizării și moderni
zarea producției — ne spune inter
locutorul. Se poate afirma că, 
practic, nu există sector de pro
ducție al combinatului in care să 
nu se înregistreze roadele ofensi
vei noului. In acest scop, producția 
de celofibră tip bumbac s-a repro
filat pe celofibră tip lină, mă
sură a cărei eficiență economică 
este estimată la un spor anual de 
producție-marfă în valoare de cir
ca 185 milioane lei. A fost moder
nizată instalația de recuperare a 
sulfului din hidrogen sulfurat. 
Aceasta a dus la creșterea fiabili
tății instalației, la diminuarea cu 
circa 69 milioane lei a cheltuielilor 
materiale, concomitent cu sporirea 
substanțială a indicelui de calita
te. Totodată, am modernizat fabri
ca de celuloză papetară și instala
ția de bioxid de sulf lichid. Prin 
aoiicarea unei noi tehnologii, care 
duce la îmbunătățirea' calității fi
brelor de mătase — vîscoză și atin
gerea procentului de calitate pla
nificat, obținem un spor anual de 
157 milioane lei in ansamblul va
lorii producției-marfă. O cantitate 

la export. O altă instalație este 
cea de alcool polivinilic. Cu ajuto
rul acestora se realizează alcool 
polivinilic, total sau parțial hidro- 
lizat in stare solidă, pulbere sau 
granule, ce se folosește in indus
triile fibrelor chimice, hîrtiei și 
textilă. Printre instalațiile moder
ne racordate in ultima vreme la 
circuitul productiv se numără și 
cea pentru realizarea anhidridei a- 
cetice. Este de subliniat că se ob
ține anhidridă acetică de inaltă 
puritate, folosită în industria far
maceutică. precum și la fabricarea 
fibrelor celulozice. Pe baza cerce
tărilor proprii ale specialiștilor 
craioveni s-a elaborat o tehnologie 
pentru fabricarea acetatului de 
etil. Materia primă folosită de in
stalația construită nu de mult este 
asigurată chiar • în cadrul combi
natului.

Paralel cu aceste preocupări pen
tru dezvoltarea capacităților de 
producție și valorificarea superioa
ră a materiilor prime, chimiștii 
craioveni acționează cu aceeași 
perseverentă și competență profe
sională pentru realizarea prin forțe 
proprii a unor piese și subansam- 
ble de schimb, unele de mare com
plexitate tehnică. Așa cum ne spu
nea Nicolae Crăciun, secretarul co
mitetului de partid al combinatu
lui, la această dată în atelierul 
mecanic prooriu se execută aproa
pe 90 la sută din piesele care pină 
nu de mult se aduceau din import. 
Pe baza programului de moderni
zare a producției, s-a asimilat in 
fabricație o gamă largă de piese 
de schimb și agregate, reducîn- 
du-se astfel considerabil efortul 
valutar al tării.

Nicolae BABAL.AU 
corespondentul „Scinteii"

țiune. Totodată, prin măsuri orga
nizatorice și de aprovizionare teh- 
nico-materiale deosebite, planul la 
lucrările de investiții a fost înde
plinit și depășit, fiind puse în 
funcțiune 20 de sonde noi, cărora 
pină la finele anului li se vor mai 
adăuga alte 11. Colectivul schelei 
Șandra raportează sporirea pro
ducției zilnice de țiței, in medie, 
cu 60 de tone față de cea înregis
trată la începutul anului și înde
plinirea in mod ritmic a planului 
Ia gaze comerciabile. creind astfel 
condiții pentru o activitate și mai 
rodnică in trimestrul IV și pentru 
pregătirea temeinică a producției 
anului viitor. (Cezar Ioana) 

de 3 500 tone de celuloză chimică 
de calitate superioară obținem a- 
cum prin punerea irr funcțiune a 
treptei de albire II cu bioxid de 
clor la secția celuloză chimică 1. 
Deosebit de eficientă este și teh
nologia de obținere a drojdiei fu
rajere pe o instalație care contri
buie la valorificarea superioară a 
prehidrolizatului rezultat de la fa
bricarea celulozei chimice.

tn contextul acestor măsuri, ini
țiative și preocupări, un aspect, re
levant este cel oferit de creșterea 
procentului de calitate superioară 
la principalele produse din nomen
clatorul de fabricație, fapt deosebit 
de important intrucit combinatul 
brăilean deține cea mai mare pon
dere la total export în cadrul cen
tralei de resort.

Măsurile prevăzute în programul 
de modernizare a procesului de 
producție, aplicate în anul trecut 
și în perioada care a trecut din 
1988, asigură un spor la producția- 
marfă de 384 milioane lei și o di
minuare cu 55 milioane lei a chel
tuielilor de producție. Acțiunea de 
organizare științifică și moderniza
re a producției continuă, colective
le combinatului brăilean muncind 
cu hărnicie și pricepere pentru ca 
„marca fabricii" să fie onorată prin 
produse mai multe și de bună ca
litate destinate atit beneficiarilor 
interni, cit și partenerilor de peste 
hotare.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-miniștru al. Guvernului Repu- 
bl'cii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Ladislav Ada- 
mec, președintele Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, prin 
care, in numele guvernului si al său 
personal, ii adresează sincere felici
tări și cele mai bune urări de să
nătate. fericire si noi succese cu pri
lejul învestirii in această funcție.

în telegramă se exprimă convin
gerea că. în spiritul hotărîrilor șl 
Înțelegerilor adoptale la nivel înalt, 
guvernele celor două țări vor conlu
cra tot mai activ și în viitor pentru 
dezvoltarea- continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-ceho- 
slovace, spre binele popoarelor 
noastre, în interesul cauzei socialis
mului și păcii in lume.

(Agerpres)

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Traian Pop a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Populară 
Ungară,

★
Tovarășii Ștefan Andrei si Barbu 

Pelrescu. viceprim-miniștri ■ ai gu
vernului. au primit, ioi. separat, de
legația Consiliului Național al Pa
tronatului Francez, condusă de Ray
mond Ravenel, președintele Comite
tului Franța — România din. cadrul 
consiliului, director general la So
cietatea ..Citroen Automobile", care 
a efectuat o vizită in tara noastră.

In cadrul întrevederilor au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea in continuare a colaborării 
dintre întreprinderi românești și 
franceze ne diverse planuri. în con
textul general al relațiilor dintre 
România Si Franța.

TÎRGU MUREȘ : Mașina
textilă 100 000

Constructorii de mașini de*  la în
treprinderea „Metalotehnica" din 
Tirgu Mureș au înscris in croni
ca întrecerii socialiste un nou fapt 
de muncă. Astfel, ei au realizat 
cea de-a 100 000-a mașină textilă 
de cusut industrial. De-a lungul a- 
nilor. colectivul întreprinderii a a- 
similat un mare număr de mașini 
de cusut și de tricotat, precum și 
alte utilaje solicitate de industria 
ușoară. în prezent, nomenclatorul 
de producție al unității cuprinde 
320 de tipodimensiuni de mașini 
textile. Potrivit unui bilanț, oame
nii muncii de la „Metalotehnica" 
au contribuit la dotarea integra
lă sau la reutilarea a numeroase 
întreprinderi și unități economice 
din tara noastră. (Gheorghe Giur
giu).

• La TG. OCNA a fost dat în 
folosință hotelul de cură ..Măgura", 
cu bază proprie de diagnostic si 
tratament, destinat turiștilor care-și 
tratează astmul bronsic. Cura bal
neară se face in salina dirv locali
tate. un adevărat sanatoriu sub
teran. a cărui activitate este con
dusă de cadre medicale de specia
litate.

Informații sportive
Campionatele internaționale 

de patinaj artistic ale României 
încep azi la Miercurea-Ciuc

Cea de-a 10-a ediție a Campiona
telor internaționale de patinaj artis
tic ale României va începe vineri pe 
patinoarul artificial din Miercurea- 
Ciuc. cu participarea unor sportivi 
valoroși din R.F. Germania. Unga
ria. Bulgaria. Cehoslovacia, Polonia 
și România. Printre reprezentanții 
țării noastre la aceste tradiționale 
întreceri se numără Cornel Gheor
ghe. Zsolt Kerekes. Luis Taifas. Ma
rian Prisăcaru. Codruta Moiseanu. 
Marina Heliu. Fabiola Vișinoiu și 
Crenguța Alecu.

Competiția, in care vor fi aplica
te pentru prima oară noile regle
mentări ale Uniunii internaționale 
de patinaj (I.S.U.). menite să spo
rească spectaculozitatea întrecerilor, 
debutează astăzi, de la ora 16. cu 
programul original, simbătă urmind 
să se desfășoare, de la aceeași oră. 
programul liber.

Duminică dimineața, de la ora 
9. va avea loc o demonstrație la 
Gheorgheni, iar după-amiază. de la 
ora 17 — Gala laureatilor și festivi
tatea de premiere.

*
TENIS. La arena ..Roland Garros" 

din Paris s-a efectuat tragerea la 
sorti a meciurilor ediției 1989 a 
competiției internaționale de tenis 
pe echipe „Cupa Davis". Echipa 
României a fost repartizată în grupa 
I a zonei euro-africane. fiind excep
tată de Ia primul tur (programat in 
perioada 3—5 februarie), ea și for
mațiile Elveției. Nigeriei. Marii Bri
tanii și Olandei. In această grupă se 
vor disputa, in turul inaugural, ur
mătoarele nțeciuri ; Zimbabwe — 
Ungaria ; Irlanda — Finlanda ; Por
tugalia — Senegal. Iată partidele 
grupei mondiale (3—5 februarie) : 
Suedia — Italia : Austria — Austra
lia ; Iugoslavia — Danemarca ; Spa
nia — Mexic ; S.U.A. — Paraguay ; 
Israel — Franța ; Cehoslovacia — 
U.R.S.S. : R.F. Germania — Indo
nezia.

ȘAH. Partidele din runda a doua 
a turneului de sâh ..Memorialul Vic
tor Ciocîltea". ce se desfășoară în 
sala I.T.B. (str. Lipscani 21). s-au 
încheiat cu următoarele rezultate ; 
Nicolau — Sima 0—1 : Monea — Po
pescu remiză : Bănică — Bucur 
1—0 : Țacu — Bugariu 1—0 : Milea 
— Isac 1—0 : Vlad — Stanciu 1—0. 
La turneu participă si veteranul șa
hului românesc, maestrul Gică Ale- 
xandrescu (82 ani), care a remizat 
cu Bogza. In clasament conduce De- 
cebal Vlad. cu două puncte, e In 
runda a 7-a a turneului internațio
nal de șah de la Baku s-au înregis
trat următoarele rezultate : Guz
man — Guseinov 1—0 ; Palatnik — 
JolZerowicz 1—0 : Malanluk — Du- 
mitrache. 1—0 : Dizdar — Savon 
1—0. In clasament conduce Vladimir 
Malaniuk (U.R.S.S.) cu 5 puncte. 
Dragos Dumitrache (România) ocu- 
p*ă  locul 7 cu 2.5 nunele (1). O Me
ciul pentru titlul mondial feminin de 
șah. ce se dispută la Telavi (loca'i- 
tate din R.S.S. Gruzină) intre Maia 
Ciburdanidze și Nana Ioseliani, a 
continuat cu partida a 8-a. încheia
tă remiză la mutarea a 37-a. Sco
rul este de 4.5—3 5 puncte in favoa
rea Maiei Ciburdanidze care în par
tida a 9-n va avea piesele albe.

BASCHET. în ziua a 3-a a cam
pionatelor feminine de baschet ale 
Asiei, ce se desfășoară Ia Palatul 
snorturilor din TTong Kong. au fost 
consemnate următoarele rezultate : 
R.P. Chineză r- Singapore 135—28 
(74—1?) : Japonia — Malavezla
104-58 (66--1) ; Thailanda - India 
77—72 (38—39).

FOTBAL. La Istanbul. în meci 
cnntînd nentru preliminariile cam
pionatului mondial d~ fotbal, echi
pele Turdei si Tslandei au terminat 
redecis 1—1 (0—0). Scorul a fod 
deschis de oaspeți în minutu’ 63 prin 
Tortasson egalarea survenînd în m - 
rot"’ 74. cind a marcat Una’. 
» Meciuri internaționale amicale: 
lâ Limassol. C’oru — Malta 0—1 
(0—0) : la Coteborg. Suedia — Por
tugalia 0—0 : la Sevilla, Spania — 
Argentina': 1—1 (1—1).

BABAL.AU


Propunerile României la II. N. II. - in consens ca interesele 
de nace si securitate ale tuturor popoarelor

ORIENTUL MIJLOCIU
• In sprijinul convocării unei conferințe de pace în regiune
• Apel la menținerea independenței și unității Libanului

Un program realist și constructiv 
pentru înfăptuirea dezarmării

„Considerentele si propunerile 
României, concepția $1 inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia dezarmare, la celelalte 
probleme ale vieții internaționale", 
prezentate celei de a 43-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., pun o 
dată mai mult în evidentă înalta 
răspundere a partidului și statului 
nostru față de destinele umanității, 
spiritul realist și profund umanist 
caracteristic întregii politici externe 
românești, contribuția concretă și e- 
fectivă pe care tara noastră o aduce 
Ia rezolvarea marilor probleme ce 
confruntă lumea contemporană. In
tr-un moment de răspintie pentru 
perspectivele umanității. glasul 
României, al președintelui el răsu
nă din nou. cu putere si claritate, 
constituindu-se intr-un vibrant apel 
la unirea eforturilor tuturor state
lor și popoarelor în vederea elimi
nării, o dată pentru totdeauna, a gra
velor primejdii ce planează asupra 
omenirii.

întreaga desfășurare a vieții In
ternaționale evidențiază de altfel că, 
deși in perioada care a trecut de la 
ultima sesiune a Adunării Genera
le a O.N.U. s-au Înregistrat unele 
evoluții în direcția dezarmării nu
cleare șl a soluționării prin tratati
ve a unor probleme litigioase, situa
ția continuă să fie gravă și com
plexă. In lume nu s-a realizat încă 
o cotitură radicală spre pace, secu
ritate si colaborare, bazate pe în
credere. egalitate între state, 
neamestec în treburile interne, pe 
respectarea independentei si suvera
nității naționale. Este incontesta
bil că acordul sovieto-american pri
vind lichidarea rachetelor nucleare 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune reprezintă un început impor
tant, dar totuși modest, de vreme ce 
cursa Înarmărilor, atît cantitativă, cit 
și calitativă, continuă — prin perfec
ționarea și crearea de noi arme nu
cleare. în același timp, în diferite 
zone ale lumii se mențin Încă pu
ternice conflicte, care reprezintă pe
ricole potențiale la adresa păcii și 
securității. In sfîrșit, criza econo
mică mondială, care a agravat în- 

S deosebi situația țărilor In curs de 
dezvoltare, a dus la adîncirea deca
lajelor dintre țările bogate Si cele 
sărace, devenind o adevărată frînă 
In calea progresului tuturor statelor.

In lumina acestor realități. Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu ■ 
au subliniat și subliniază marele a- 
devăr potrivit căruia. In condițiile 
internaționale actuale, imperativul 
opririi cursei Înarmărilor și trecerii 
la dezarmare. în primul rînd la 
dezarmare nucleară, reprezintă pro
blema fundamentală a lumii contem- 

[ porane. înlăturarea definitivă a răz
boiului din viața societății , constituie . 
veriga esențială, cheia, s-ar putea 
spune, a însănătoșirii situației mon
diale, a salvgardării păcii, esența 
Însăși a noului mod de gindire ce 
trebuie să se impună în raporturile 
Internaționale.

Pe bună dreptate s-a subliniat că 
valoarea primului pas întreprins pe 
calea dezarmării nucleare va ieși în 
evidentă numai dacă va fi urmat de 
alți pași, mai importanți, de măsuri 
concrete Si eficiente de natură a 
permite apropierea de obiectivul 
Îndepărtării, o dată pentru totdeauna, 
a spectrului unui război atomic. De 
aceea, acum, mai mult ca oricind, se 
impune mobilizarea eforturilor tu
turor statelor, ale tuturor popoarelor 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea hotărîtă la dezarmare. Pa
cea, dezarmarea. înlăturarea primej
diei nucleare constituie cauza pri
mordială, comună a tuturor statelor. 
Acesta este si motivul pentru care

ele își pot găsi soluții viabile, realis
te nu în cerc restrins sau doar cu 
participarea cîtorva țări ; de aceea, 
negocierile in cadru multilateral tre
buie să ciștige tot mai mult teren. 
Un rol de prim ordin revine în a- 
ceastă privință tocmai Organizației 
Națiunilor Unite, ca for mondial 
care exprimă voința și interesele în
tregii comunități internaționale.

Prin întreaga sa desfășurare, cea 
de-a treia sesiune specială a Adună
rii Generale a O.N.U., din vara a- 
oestui an, consacrată dezarmării, cu 
toate , că nu s-a încheiat prin adopta
rea unui document final, datorită- 
opoziției unor state occidentale, a dat 
expresie voinței marii majorități a 
statelor lumii de a se pune capăt 
actualei politici de înarmare, de a 
se acționa pentru o politică de pace, 
de colaborare între toate națiunile, 
de a se trece cu fermitate la măsuri 
concrete de dezarmare.

. Pornind tocmai de la această 
realitate. România a supus actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
propunerea de definitivare și adop
tare a unui program global de dezar
mare nucleară și generală, cu luarea 
în considerare a sugestiilor avansate 
de toate statele la recenta sesiune 
specială. Este știut că această ches
tiune se află de mai multi ani pe 
agenda organismului multilateral de 
negocieri de la Geneva. Din păcate, 
nici în cursul sesiunii de vară a a- 
cestuia — care a urmat sesiunii spe
ciale a Adunării Generale — nu s-a 
reușit finalizarea unui text de con
sens, datorită poziției unor state 
occidentale, tare nu au acceptat for
mulări angajante în legătură cu o 
serie de măsuri concrete de dezar
mare. în ce o privește, țara noastră, 
care a elaborat un amplu și complex 
program .de dezarmare, avînd în 
centru dezarmarea nucleară, a a- 
vansat propuneri șl idei concrete 
care. împreună cu propunerile celor
lalte state, pot facilita finalizarea 
cit mai grabnică a programului a- 
mintit.

Avînd în vedere că cea mai gravă 
amenințare pentru prezentul și vii
torul întregii umanități o constituie 
existența armelor nucleare. în pro
punerile țării noastre se acordă o 
atenție specială impulsionării nego
cierilor privind dezarmarea nucleară, 
eliminării complete din arsenalele 
statelor a acestor arme. Țâra no.as- 
tră are astfel în vedere ca Aduna
rea Generală a O.N.U. să adreseze 
U.R.S.S. și S.U.A. chemarea de a în
cheia în cel mai scurt timp trata
tul privind reducerea cu 50 la sută 
a armamentelor lor nucleare strate
gice, Această măsură ar deschide 
calea unor înțelegeri corespunzătoa
re și în ce privește celelalte tipuri 
de arme nucleare, astfel ca pînă în 
anul 2000 să se ajungă la înlăturarea 
cu desăvîr.șire a tuturor acestor mij
loace de distrugere in masă.

Totodată, țara noastră propune să 
se acționeze pentru interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară si o- 
prirea procesului de perfecționare a 
acestor arme, de dezvoltare a unor 
noi tehnologii militare și arme de 
distrugere în masă. în acest context 
Se cuvine amintit că România și-a 
manifestat sprijinul față de propu
nerea a șase țări nealiniate cerînd 
completarea prevederilor Tratatului 
de la Moscova asupra Interzicerii 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
șpațiul extraatmosferic și sub apă 
(tratat de la a' cărui intrare în vi
goare s-a împlinit chiar în aceste 
zile un sfert de veac), prin extinde
rea acestei interdicții și asupra ex
periențelor subterane, astfel incit să 
se realizeze interzicerea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară. Evi

dențiind și cu acest prilej pericolul 
pe care-1 reprezintă extinderea, 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic, 
țara noastră propune să se adopte 
măsuri care să conducă la renunța
rea la militarizarea Cosmosului și să 
asigure folosirea acestuia exclusiv în 
scopuri pașnice. în același timp. 
România s-a pronunțat pentru inter
zicerea si lichidarea armelor chimi
ce, în strînsă legătură cu acțiunile și 
măsurile de reducere si eliminare a 
armamentelor nucleare. în concepția 
țării noastre. Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să încurajeze, de ase
menea, crearea de zone lipsite de 
arme nucleare și chimice în Balcani 
și in alte regiuni ale lumii.

Militînd consecvent în favoarea 
reducerii și lichidării tuturor arme
lor nucleare și a celorlalte arme de 
distrugere iii masă, tara noastră sub
liniază. în același timp, însemnăta
tea pe care o prezintă intensificarea 
eforturilor pentru reducerea arma
mentului clasic, convențional. Pe de 
o parte, datorită perfecționării con
tinue a forței lor distructive, iar pe 
de altă parte datorită consecințelor 
profund dăunătoare ale supradimen
sionării bugetelor militare pe care o 
implică dezvoltarea lor permanentă, 
deturnînd de la rosturile firești, e- 
conomico-sociale. uriașe resurse ma
teriale. In lumina acestei realități, 
planul românesc de dezarmare are 
în vedere reducerea bugetelor mili
tare, inclusiv prin măsuri unilatera
le si pe bază de exemplu reciproc, 
astfel incit-pînă în anul 2000 acestea 
să scadă cu cel puțin 50 la sută față 
de nivelul actual. Țara noastră este 
de părere că pentru realizarea unor 
măsuri concrete de dezarmare _ este 
necesar să fie finalizată inițiativa 
privind adoptarea de către O.N.U. a 
principiilor care să stea la baza ne
gocierii și încheierii de acorduri de 
reducere a cheltuielilor militare.

O importanță deosebită — în lu
mina faptului că peste 80 la sută din 
cheltuielile militare și din arma
mentele mondiale aparțin statelor 
membre ale celor două alianțe, 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— prezintă adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare convențională 
de către aceste state. Tocmai de 
aceea. România susține necesitatea 
începerii, în cursul acestui an, a ne
gocierilor de dezarmare convențio
nală în Europa, al căror mandat se 
discută la Viena, paralel cu dezbate
rile din cadrul reuniunii geherăl-eu- 
ropene. Țara noastră a propus, tot
odată, adoptarea de către Adunarea 
Generală a Raportului privind „Con
secințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare" — raport elaborat de un 
grup de experți, la inițiativa Româ
niei, care să fie adus în atenția sta
telor, a organismelor de iiegoefârî" •' 
în problemele dezarmării și a opi
niei publice.

Programul de propuneri prezentat 
de țara noastră are. ca o componentă 
esențială creșterea rolului și eficien
ței O.N.U. in problemele păcii și 
ale dezarmării, organizația mondială 
oferind cadrul de participare activă 
a tuturor statelor in înfăptuirea de
zideratului istoric al unei lumi a 
păcii, fără arme și războaie.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, reafirmată din nou 
de Ia tribuna celei de-a 43-a sesi
uni a Adunării Generale a O.N.U., 
că stă in puterea unită a popoare
lor să determine schimbarea cursu
lui evenimentelor, să asigure și să 
impună dezarmarea, să deschidă ca
lea făuririi unui viitor de pace și 
progres, corespunzător aspirațiilor 
tuturor națiunilor.

Radu BOGDAN

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Conflictul din Orientul Mijlociu 
continuă să rămîriă unul dintre cele 
mai tragice și periculoase — se a- 
firimă in raportul secretarului gene
ral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, cu privire la situația dip 
această zonă, dat publicității la se
diul Națiunilor Unite. Situația exis
tentă. se arată în raport, provoacă 
o profundă îngrijorare ; de aceea 
este necesar să fie căutată o solu
ție politică care să satisfacă atît 
drepturile legitime ale poporului, pa
lestinian, cit și drepturile Israelu
lui și ale altor state din zonă, de a 
trăi în pace și în limitele granițe
lor recunoscute. Raportul se pro
nunță in favoarea convocării unei 
conferințe internaționale de pace in 
Orientul Mijlociu în vederea solu
ționării globale și trainice a con
flictului.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Țările membre ale Organizației 
Conferinței Islamice (O.C.I.) au ce
rut convocarea de urgență a unei, 
ședințe a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. in vederea stabilirii căi
lor și mijloacelor de asigurare a o- 
crotirii poporului palestinian din te
ritoriile ocupate. Intr-un comunicat 
dat publicității la încheierea uhei 
reuniuni a miniștrilor de externe din 
aceste țări, care participă la cea 
de-a 43-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., se cere înfăptuirea 
deplină a hotărîrilor celei de-a 4-a 
conferințe de la Geneva din 1949 
privind ocrotirea populației civile in 
timp de război, retragerea Israelu
lui din teritoriile ocupate și asu

marea de către O.N.U. a adminis
trației teritoriilor ocupate in peri
oada de tranziție pînă la crearea 
Unul stat palestinian independent.

Miniștrii de externe din țările 
membre ale O.C.I. au - chemat la in
tensificarea eforturilor pe. plan in
ternațional în . vederea desfășurării 
cit' mai curind a unei conferințe de 
pace in Orientul Mijlociu, sub egi
da O.N.U. și cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a 
O.E.P., unicul reprezentant legitim 
al poporului palestinian.

BAGDAD 13 (Agerpres). — Irakul 
a adresat un apel la menținerea 
independentei, unității și caracteru
lui arab al Libanului. Intr-o decla
rație, citată de agenția I.N.A.. Tariq 
Aziz, vicepremier și ministru irakian 
al afacerilor externe, a chemat pe 
toți cei ce se pronunță împotriva 
divizării Libanului la. eforturi sus
ținute pentru asigurarea desfășură
rii libere a sesiunii Adunării. Na
ționale în vederea alegerii președin
telui țării ca simbol important al 
unității și independenței. El a â- 
dăugat că Irakul va recunoaște pre
ședintele ales liber și pe primul-mi- 
nistru desemnat de acesta.

în teritoriile de pe malul vestit 
el Iordanului și Gaza, ocupate de 
Israel, s-a menținut încordarea. Noi 
ciocniri între irrtanifest.anții palesti
nieni șl forțele iisraeliene' de ocupa
ție au fost înregistrate în zonă, 
peste 40 de - persoane au fost rănite, 
informează agenția QNA.

(Agerpres)

Consultări privind situația 
din regiunea Golfului

TEHERAN 13 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la sosirea la Tehe
ran, Marrack Goulding, secretar ge
neral adjunct al O.N.U., a informat 
că este purtătorul unui mesai din 
partea secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, adresat ofi-, 
cialitătilor iraniene. în care este; 
exprimată satisfacția fată de coope
rarea Iranului cu Grupul de obser
vatori militari ai Națiunilor Unite' 
pentru Iran și Irak (U.N.I.I.M.O.G.) 
— transmite agenția IRNA. EI a 
adăugat că în timpul vizitei la Te

heran va examina activitățile desfă
șurate de U.N.I.I.M.O.G.

★
Ministrul iranian al afacerilor ex

terne. Aii Akhbar Velayati, a infor
mat guvernul tării asupra ultimelor 
evoluții in cadrul negocierilor de 
pace dintre Iran si Irak, desfășurate 
la sediul O.N.U. din New York. El 
â calificat aceste negocieri, ce au 
loc sub egida O.N.U.. drept „relativ 
pozitive, dar lente" — transmite a- 
gentia IRNA.

Noi acțiuni și luări de poziție 
pentru încetarea cursei înarmărilor
BONN 13 (Agerpres). — Elimina-1 

rea pericolului de război nuclear va 
fi principala temă a celui de-al 
patrulea simpozion european al orga
nizației interriationăle ..Medicii lumii 
pentru prevenirea războiului nu
clear". care se va desfășura în pe
rioada 14—18 octombrie. Lucrările 
simpozionului vor avea loc pe o 
navă care se va deplasa, pe. Rin,, pr- 
ganizind reuniuni la1 " Băsel. Stras-,. 
hours. Bonn si Rotterdam, a anunțat 
Ud purtător de cuvint al organiza
ției. El a-relevat, totodată, că-prKa- 
nizatia se pronunță pentru încetarea 
tuturor experiențelor nucleare și 
pentru încheierea de noi acorduri da 
dezarmare in diferite domenii.

ee cere organizarea unul referen
dum privind interzicerea experien
țelor, dintre care prima este pro
gramată în această toamnă.,

La conferința de presă s-a ară
tat că, la " începutul anilor ’90, 
S.U.A. intenționează să amplaseze 
4 000 de rachete . de croazieră cu 
baza pe mare, dintre care 800 cu 

, .focoase, nucleare. Bernard 1 Lown, 
' c'dpfpș.edfjhțe.'' al organizației inter- : 
‘rtațîonaîd „Medicii lumii pentru 
prevenirea războiului nuclear", a 
decțarat-.că >tafăptuirea acestor pla
nuri'amenință să submineze recen
tul acord cu privire la lichidarea 
rachetelor eu rază medie și mai 
scurtă de acțiune.

PANMUNJON

0 nouă întîlnire coreeană Nord-Sud
PANMUNJON 13 (Agerpres). — La 

Panmunjon a avut loc o nouă întîl
nire a Nordului și Sudului Coreei, 
pentru pregătirea unei reuniuni 
parlamentare mixte, la propunerea 
R.P.D. Coreene. Reprezentantul păr
ții R.P.D. Coreene a avansat, cu 
acest prilej, ideea ca reuniunea să se 
desfășoare sub forma unei sesiuni 
parlamentare, la care să participe o 
treime din deputății Adunării Popu

lare Supreme a R.P.D.C. și jumătate 
din membrii Adunării Naționale din 
Coreea de Sud.

în ceea ce privește agenda de lu
cru. el a propus înscrierea a două 
puncte.- respectiv publicarea unei de
clarații .comune de neagresiune, co
laborare și realizare a unor schim
buri multilaterale între Nord și Sud 
— informează agenția A.C.T.C.

Datoria externă blochează progresul țărilor 
In curs de dezvoltare

2,5 milioane de vieți salvate 
Acțiuni profilactice 

orqanizate de UNICEF
ROMA 13 (Agerpres). — Ca ur

mare a acțiunilor profilactice desfă
șurate de Fondul Națiunilor Unite 
pentru copii (UNICEF), pentru pri
ma daită in cursul acestui deceniu 
indicele mortalității infantila a scă
zut in .țările lumii a treia.

Statisticile furnizate de acest or
ganism al O.N.U. au arătat că nu
mai de la începutul anilor ’80 boli 
precum malaria și dizenteria au ucis 
anual 14 milioane de copii. Potrivit 
directorului general al UNICEF, 
James Grant, anul acesta au putut 
fi salvate viețile a 2,5 milioane de 
copii și, cu un program susținut de 
vaccinări împotriva pojarului, difte- 
riei, poliomielitei și tuberculozei, 
numărul acestora va putea crește în 
1990 pînă la 5 milioane.

Dezbaterile din comitetele Adunării Generale a 0. N. U.

România condamnă cu hotărîre politica 
și practicile rasiste

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— N. Plopeanu transmite : în ca
drul dezbaterilor din comitetul ăl 
treilea al Adunării Generale a 
O.N.U.. majoritatea celor ce au luat 
cuvintul au subliniat necesitatea li
chidării politicii rasiste, de discrimi
nare rasială și apartheid, formulind 
o serie de propuneri în acest sens.

In intervenția sa. reprezentantul 
tării noastre a reafirmat poziția de 
principiu a României, care condamnă 
cu hotărire politica și practicile ra
siste. de discriminare rasială si 
apartheid, manifestindu-si. totodată, 
solidaritatea militantă cu mișcările 
de eliberare națională în vederea 
realizării aspirațiilor tuturor po
poarelor Ia o viată liberă si demnă. 
Milioane de ființe umane ‘— a sub
liniat vorbitorul — continuă să fie 
victimele diferitelor forme de rasism 
si discriminare rasială, care , se -ma
nifestă în forma lor cea mai brutală 
în Africa de Sud. Sistemul de apart
heid. care a fost declarat de Națiu
nile Unite drept crimă împotriva

umanității, este în zilele noastre 
obiectul unor puternice condamnări 
din partea comunității internaționa
le. în același timp. Națiunile Unite 
au recunoscut legitimitatea luptei 
populației din Africa de Sud împo
triva discriminării rasiale si politicii - 
de apartheid. Vorbitorul a evidențiat 
că O.N.U. trebuie să acorde priori
tate programelor peotru combaterea 
rasismului, discriminării rasiale si 
apartheidului, să intensifice eforturi- 
le în cel de-al doilea deceniu de 
luptă împotriva rasismului si discri- 
mipării. pentru a acorda asistentă si 
aiutor victimelor politicii rasiste, de 
discriminare rasială și apartheid. în i 
concepția țării noastre, acțiunile de : h 
luptă împotriva rasismului, discrimi- ijl 
nării rasiale și apartheidului trebuia 
să includă măsuri în direcția îmbu
nătățirii condițiilor economice, politi
ce. sociale și culturale ale populației, 
în vederea lichidării inegalităților in > 
domeniul angajării în muncă, aii- Ș 
mentâțlei, sănătății, locuințelor și ; 
educației.

Întîlnire la C. C. al P. C. U. S.
cu cadre din domeniul agriculturii
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 

C.C. al P.C.U.S. s-a desfășurat o în
tîlnire cu conducători de colhozuri, 
sovhozuri, de alte întreprinderi ale 
complexului agroindustrial, cu acti

viști de partid, oameni de știință șl 
specialiști din domeniul agriculturii.

Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare.

Depunerea jurămîntului de către 
noul guvern cehoslovac

PRAGA 13 (Agerpres). — Guver
nul federal al R.S. Cehoslovace. în 
frunte cu președintele guvernului. 
Ladislav Adamec. a depus juirămîn- 
tul în fata președintelui R.S. Ceho
slovace. Gustav Husak. La festivita
te a participat Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia.

Prim-vicepreședintl ai guvernului 
au fost numiți Pavel Hrivnak și Bd-

humil Urban ; Jaromir Obzina. Ka
rel Julish. Frantisek Pitra. Ivan 
Knotek și Matei Lucan au fost nu
miți vicepreședinți ai guvernului ; 
Jaromir Johanes a fost desemnat 
ministru al afacerilor externe. în 
timp ce portofoliile ministerelor a- 
parării naționale si afacerilor inter
ne au revenit lui Milan Vaclavik si, 
respectiv. Frantisek Kinel, transmi
te agenția C.T.K.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au deschis, joi, lucrările 
sesiunii Seimului R, P. Polone. La 
dezbaterile forului legislativ su
prem participă Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al. C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al

R. P. Polone, alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

Mieczeslaw Rakowski, președintele 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
propunerile pentru componența nou
lui guvern și programul de activi
tate al acestuia.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Miflitanții pentru pace din Statele 
Unite au inițiat o campanie împo
triva planurilor Pentagonului de a; 
transforma teritoriul statului Maine 
într-un poligon de testare a rache
telor de croazieră cu baza pe mare, 
în cadrul unei conferințe de pre
să, reprezentanții unei largi coaliții 
a organizațiilor obștești din S.U.A. 
au declarat, la Portland, că a în
ceput o campanie de stringere a 
semnăturilor pe o petiție in care

BONN 13 (Agerpres). — Printr-o 
campanie de mai multe săptămini în 
favoarea păcii, mișcarea pentru pace 
din R.F. Germania dorește să mili
teze mai intens în această toamnă 
pentru eliberarea Europei de toate 
mijloacele de distrugere ’ în masă, a 
anunțat un purtător de cuvint al Co
mitetului de coordonare al organi
zațiilor pacifiste vest-germane. la o 
conferință de presă la Bonn. In fo
tografie : O demonstrație a militan- 
ților pentru pace din regiunea Ruhr.

CASA MULT VISATA1
tn holul principal al clădirii 

Adunării Generale a O.N.U. a fost 
instalată o expoziție consacrată 
„Zilei mondiale pentru problema 
locuințelor", care urmează să fie 
deschisă pină la 31 octombrie. Prin 
acest fel de manifestări. Națiunile 
Unite caută să reamintească opi
niei publice că „Anul intemațio-, 
nai pentru asigurarea de locuințe 
persoanelor lipsite de adăpost'1, 
marcat in 1987, în conformitate cu 
o hotărire a Adunării Generale a 
trecut fără ca să se fi schimbat 
prea mult situația celor lipsiți de 
adăpost.

Dimpotrivă. „Aproximativ 1,2 
miliarde persoane — aproape un 
sfert din populația globului — nu 
au un adăpost, iar dacă dintre ei 
tint unii care au, este atit de mi
zer incit nu se poate numi locuin
ță" — se evidențiază pe afișul edi
tat de O.N.U.

„Situația se înrăutățește an de 
an" — se poate citi pe panoul in
stalat la intrarea in expoziție. Or
ganizatorii au avut ideea de a cere 
părerea asupra acestei probleme 
presante unor copii de școală, atit 
din țări capitaliste dezvoltate, cit 
și din țări in curs de dezvoltare, 
prin desene. Genericul expoziției 
este : „Casa mult visată".

Si la ce visează copiii ?
Ceea ce atrage de la început a- 

tenția vizitatorilor este faptul că 
în desenele lor copiii oglindesc con
dițiile economice și sociale in care 
trăiesc. Ce-i drept, unele desene 
înfățișează vile luxoase sau blocuri 
elegante, dar cele mai multe pre
zintă case modeste, barăci, corturi, 
bordeie. Numeroase sînt și dese
nele ce înfățișează persoane dor

mind pe bănci în parc sau pe tro
tuare, oglindind astfel o realitate 
tragică din numeroase țări, chiar 
și dintre cele mai dezvoltate.

Semnificative sînt, de asemenea, 
și legendele cu care copiii iși înso
țesc desenele.

...Este noapte. O .noapte smălțuită 
cu puzderie de stele, tn parc cițiva 
copaci și o bancă pe care stă cul
cată o persoană. Legenda desenu
lui : „Sint fără locuință. Nu am de 
lucru. Vă rog, ajutați-mă !“.

Un restaurant ; in apropierea ușii 
de intrare —un cerșetor. Doi clienți 
care ies din restaurant trec pe lin
gă el nepăsători, fără să răspundă 
la rugămintea-i mută. Legenda 
desenului : „Să fi cheltuit chiar 
toți banii înăuntru ?“

Marisa Sanders, in virstă de 9 
ani, a adăugat la desenul său — 
o căsuță modestă — următoarele 
rinduri : „De ce atit de mulți oa
meni trăiesc în stradă 7 / De ce 
trebuie să cerșească ca să aibă ce 
mînca 7 / Ei stau mereu afară in 
frig și ploaie. / Suferă de foame și 
de boli. /. / Și sint foarte mulți, pes
te tot. / Cum putem să preintîm- 
pinăm asemenea lucruri ? / Și cine 
este vinovat de aceasta 2"

...Pe Strada 42, in apropiere de 
sediile citorva mari bănci, o aso
ciație de binefacere a așezat o mă
suță, pe care a pus un recipient, 
iar de jur împrejur pancarte care 
invită pe trecători : „Ajutați pe 
cei fără locuință din New York". 
U-n binevoitor pune pe măsuță 
două monede a cite 25 de cenți.

Afară s-a lăsat seara. E frig și 
plouă...

N. PLOPEANU 
Națiunile Unite l

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — Problema datoriei externe 
a Mexicului este departe de a fi re
zolvată. impunindu-se noi mecanis
me pentru reducerea nivelului aces
teia — a arătat ministrul adjunct al 
finanțelor. Francisco Suarez, citat 
de agenția Prensa Latina. Mentio
ned că datoria externă reprezintă 
un mare obstacol in calea dezvoltă
rii economiei naționale, el a subli
niat că problema nu poate fi consi
derată soluționată, in pofida unor 
progrese realizate în negocierile cu 
creditorii. Ministrul a afirmat că da
toria externă publică totală a țării 
sale se cifra, la finele anului trecut, 
la 81,4 miliarde dolari.

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
Argentina va propune la Conferința 
la nivel înalt a statelor membre ale 
„Grupului celor opt" (Grupul de la 
Contadora și Grupul de Sprijin) — 
care va avea loc luna viitoare la 
Punta del Este, in Uruguay — redu
cerea cu 50 la sută a dobînzilor la 
datoria externă si reesalonarea plă
tii ei Pe 30 de ani — transmite a- 
genția Prensa Latina. S-a precizat 
că un grup de specialiști definiti
vează în prezent proiectul unui do
cument în materie, care a fost fă
cut cunoscut si președinților Brazi
liei. Jose Samey, și Venezuelei, 
Jaime Luslnchi.

DE PRESA
scurt

Reuniune ecologică consacrată protejării apelor Rinului
BONN 13 (Agerpres). — La Bonn 

a avut Ioc o reuniune a miniștrilor 
pentru problemele mediului încon
jurător din R.F.G., Olanda, Franța, 
Elveția șl Luxemburg, care au dis
cutat măsuri în vederea reducerii 
gradului de poluare a Rinului cu 
substanțe reziduale industriale și 
menajere. Participant!! au consta
tat că, in comparație cu anul 1970, 
cind au fost adoptate unele măsuri 
de protecție, cantitatea de oxigen 
în apele Rinului s-a dublat, apro- 
piindu-se de cea normală.

în paralel s-a subliniat că, în 
pofida măsurilor adoptate, mai eînt 
întreprinderi și localități care de
versează în Rin cantități inadmisi

bil de mari de substanțe reziduale 
și s-a convenit adoptarea unor noi 
măsuri pentru protecția apelor Ri
nului.

După cum Informează revista 
vest-germană „Der Spiegel", trei 
pătrimi din totalul de apă dulce al 
planetei sînt sub formă de gheață, 
peste o cincime o formează apa 
freatică și mai puțin de un pro
cent circulă în apele curgătoare sau 
formează precipitațiile din atmosfe
ră. Numai 0.01 la sută din totalul 
rezervelor planetare de apă — au 
calculat experții — stau la dispozi
ție pentru acoperirea necesarului de 
apă al omenirii.

ÎNTÎLNIRE. Secretarul general 
al C.C. al P.C. Chinez, Zhao Zi- 
yang, s-a întilnit, ia Beijing, cu 
președintele Finlandei. Mauno 
Koivisto, aflat in vizită In R.P. 
Chineză. Oaspetele a fost primit și 
de președintele Comisiei Militare 
Centrale a R. P. Chineze, Deng 
Xiaoping. Au fost abordate aspecte 
ale raporturilor dintre cele două 
țări.

CONFERINȚA. La Geneva s-au 
deschis lucrările conferinței Inter
naționale împotriva rasismului și 
discriminării rasiale, la care iau 
parte numeroase organizații negu- 
vernamentale. iParticipanții dezbat 
posibilitatea lansării pe plan mon
dial a unui plan de acțiune împo
triva apartheidului și oricărei for
me de rasism. Intr-un docuinent 
elaborat de Comitetul antiapartheid 
al organizațiilor neguvernamentale 
se relevă necesitatea unor eforturi 
comune ale comunității mondiale 
vizînd eliminarea rasismului.

PLENARA C.C. AL P.C. POR
TUGHEZ, desfășurată la Lisabona, 
a dezbătut și aprobat Tezele pen
tru cel de-al XII-lea Congres a.1 
partidului, programat să aibă loc 
în perioada 1—4 decembrie, anul 
acesta, in orașul Porto. A fost apro
bată, de asemenea, ordinea de. zi 
a viitorului forum al P. C. Portu
ghez.

REPATRIERE. Secretarul gene
ral al Partidului Uniunea Națio,- 
nal-Democrată din Salvador, Ma
rio Aguinada Carranza, a revenit 
in țară după opt ani de exil — 
transmit agențiile Prensa Latina 
și A.D.N. lntr-o declarație făcută 
la Șan Salvador, el a arătat că se 
va alătura opoziției legale în lup
ta pentru soluționarea pe calea ne
gocierilor a conflictului salvado- 
rian, „Nu este vorba doar dacă pu
tem, ci și dacă vrem ca tn țările 
noastre bogate copiii să poată în
văța, toți tinerii să aibă posibili

tatea de instruire profesională, ca 
toți să aibă șansa de a munci, de 
a nu trăi in condiții rușinoase, de 
a participa la viața politică și de 
a nu fi excluși din viața socială" 
— a spus el.

SENATUL AMERICAN a «pro
bat un proiect de lege referitor la 
închiderea unui număr de baze 
militare pe teritoriul S.U.A. După 
cum subliniază agenția EFE, deși 
lista acestora va fi definitivată 
pină la sfirșitul anului, se apre
ciază că șînt avute in vedere cir
ca 25 de instalații militare (unele 
dintre ele construite in secolul tre
cut) din cele 3 800 cite există tn 
Statele Unite. Proiectul urmează a 
fi dezbătut de Camera Reprezen
tanților.

PREMIUL NOBEL PENTRU LI
TERATURA PE ANUL 1988 a fost 
conferit scriitorului egiptean Na- 
geeb Mahfouz. Academia suedeză 
și-a argumentat această opțiune 
prin contribuția deosebită a lui Na- 
geeb Mahfouz la dezvoltarea lite
raturii arabe.

IX ARGENTINA vor avea loc la 
1'4 mai, anul viitor, alegeri prezi
dențiale. Pentru funcția supremă în 
ștat candidează Eduardo Angeloz — 
din partea Partidului Uniunea Ci-

vică Radicală (de guvernământ), 
Carlos Menem — Partidul Justiția- 
list, și Alvaro Alsogaray — coaliția 
Uniunea Centrului Democratic. Noul 
președinte al țării iși va asuma 
oficial prerogativele de șef al sta
tului la 10 decembrie 1989.

REFERENDUM. La 3 noiembrie 
în Algeria se va desfășura un re
ferendum asupra unor modificări 
ale Constituției, informează agen
ția Taniug, citind un comunicat 
oficial al Președinției Republicii 
algeriene. Principala problemă su
pusă atenției electoratului se refe
ră la rolul organelor executive.

UN MITING DE PROTEST Împo
triva răspindirii narcoticelor în 
rîndul tineretului a avut loc în 
capitala Greciei, cu participarea a 
mii de persoane. S-a arătat că nu
mai anul trecut, tn Grecia și-au 
pierdut viata, ca urmare a consu
mului de . stupefiante. 50 de tineri. 
Participanții au cerut guvernului 
să la măsuri hotărîte împotriva 
traficantilor de stupefiante.

POLUARE. Potrivit datelor unul 
studiu al Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.), Milano. cel 
de-al doilea mare oraș al Italiei și 
Important centru industrial, este

cea mai poluată aglomerare urba
nă din lume. Studiul a fost reali
zat pe baza cercetărilor și măsură
torilor întreprinse în 60 de țări, in 
ultimii 10 ani. Acumulările de 
bioxid de sulf sînt de trei ori mai 
mari decît limitele admise în gene
ral pentru, sănătatea umană, Mi
lano fiind de două ori mai poluat 
ca Parisul și de patru ori mai 
mult decît New York-ul.

SCĂDEREA CURSULUI DOLA
RULUI și îngrijorarea în legătură 
cu nivelul la care se va ridica de
ficitul comercial al S.U.A. pe luna 
august au avut ca efect scăderea 
cursurilor acțiunilor la bursa din 
New York. Potrivit agenției D.P.A., 
indicele „Dow Jones" pentru prin
cipalele 30 de acțiuni industriale 
s-a redus cu 30,23 puncte.

INUNDAȚII. Zone din sud-estul 
Franței au fost grav afectate de 
ploile torențiale din ultimul timp, 
soldate cu inundații catastrofale. 
Două persoane și-au pierdut viață 
ca urmare ă alunecărilor de teren. 
Sute de locuințe se află sub apă, 
în timp ce circulația pe unele ma
gistrale a fost întreruptă. Popu
lația a fost mobilizată la acțiunile 
de înlăturare a urmărilor inunda
țiilor.
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